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REPRESENTATION OF CONCEPT „UKRAINE”  

IN ENGLISH POLITICAL DISCOURSE 

The workis devoted to the research of the concept „Ukraine” 

metaphorical verbalization in English mass media discourse. 

Cognitive approach to metaphor analysis revealed deep conceptual 

mechanisms of different information transactions that reflect mechanisms of 

thinking. New understanding of metaphors has not not only confirmed the 

traditional view on the close relationship of language and thought and made it 

possible to develop new approaches to the analysis of such cognitive processes 

as analogy, identity, similarity, etc., but also has led to the understanding of 

metaphor as a tool of human thought, which has a large heuristic power and 

can be applied to the modeling of the objects of complex nature. 

Metaphor is an important component of political texts that fully reflects 

the dynamics of the functioning of language in political and technology 

communication.Metaphorical process in political texts is rich and diverse. It is 

process that results in obtaining new knowledge about the world through the 

use of already existing language material. 

Today political discourse is in the focus of linguistic analysis because 

language and  communicative means  used in political discourse  help to form 

public opinion  on the  events and  personalities on the  world  political arena 

(Баранов, 1991; Будаев, 2006; Wierzbicka, 1992). Within the framework  of 

traditional linguistics cognitive background of language means that are used to 

verbalize different political concepts, their emotional coloring and associative 

value due to which the cognitive picture of the readers  on some events of 

political life is formed is being actively studied (Арутюнова, 1999; 

Жаботинская, 1992; Дядюра, 1999). However, there no works devoted to the 

research of metaphors  denoting concept  „Ukraine ” from the positions of the 

cognitive theory of metaphor. 

The topicality of our research is determined by the frequency of 

metaphor  which is present not  only in language but also in thought and 

actions of man. Within the framework of traditional linguistics the formal 

methods of description of metaphor conceptual background   do not exist. 
Such research became possible with the appearance of a new linguistics 

branch  named cognitive linguistics on the basis of which the specificity of 

https://orcid.org/
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metaphorical verbalization of concept Ukraine in English-language political 

discourse is investigated in this work. 

The purpose of our work is to investigate the structure of the conceptual 

field „Ukraine” and to determine typical sourse-concepts used for the 

actualization of the concept „Ukraine” on the basis of the  semantics of 

metaphors created by the authors of the English weekly magazine „The 

Times”. 

Formal means of language phenomena  presentation have already been 

in the focus of linguistic research (Жаботинская, 1992; Колесник, 1996). 

Such descriptions enable to describe the phenomena which are not subjected to  

immediate analysis.  It is important for the modern theory of metaphor as well. 

Analysing the conceptual structure of the  political metaphor in English 

mass media discourse, in particular in the articles of the weekly English 

magazine „The Times”, we  based our research on the  conceptual metaphor 

nominative  space description offered by American philosophers (Black, 1979; 

Landtscheer, 1991). Let us  briefly   consider the main ideas of the above-

mentioned theory. According to it a metaphor has a three-fold structure, where 

X  (tenor) is an idea about the world which needs metaphorical expression,  Y 

(vehicle)  is a verbalized source-concept usually not explicit in a metaphor and 

represented by its characteristics or so called grounds, Z  (ground) is ground  

of a  metaphor or common basis of comparison. So the formula of any 

metaphor is: X (tenor) is like Y (vehicle) in respect to Z (ground). While 

analyzing  tenors of the metaphors it is also important to take into 

consideration their context. An addressee will get  the right meaning of  a 

metaphor only when the context in which the metaphor is used is  also taken 

into account. So, context can be regarded as a  semantic container, the fourth 

element of the above-mentioned  model.  

We consider that the elements of the area X  include   concepts which 

need to be expressed by certain language means. In our research these are the 

concepts that  express certain information about Ukraine as a separate 

geopolitical unit, the country with its own economic and political systems, 

culture, the system of international relations, etc. We consider the areas Y and 

Z  as belonging  to the author’s linguistic picture of the world and represented 

by  already verbalized essences  that help to verbalize  the concepts of the first 

area. Thus, the aim of the analysis  of political metaphors (PM) tenors is to 

determine the hierarchy of concepts  describing Ukraine as well as to define 

their frequency. We  also assume that concepts X and Y have certain subject 

nature, that is they are  comprehended  by a man as a separate SOMETHING   

that has ontological or gnosiological bases (in our research X is a concept 

„Ukraine”). 

SOMETHING  is not a simple structure. It is a „package of information” 

which can be presented  as a subject-oriented frame  - a set of propositions that 

have common subject and different  conceptual predicates. 
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In  the works of S. Zhabotinska (Жаботинская, 1992) such frame as  a 

hypothetically universal model of  information processing  can be briefly 

presented  as follows: 

[(SO MUCH (SUCH (SOMETHING EXISTING))) DOES 

SOMETHING] HERE - NOW] 

In the process of metaphor creation two frames that present areas X and 

Y  take part. As a   result  the  interframe net which becomes conceptual basis 

of metaphor is created in the area of tenor and vehicle overlapping. 

Consequently the task of our work is to define by the quantitative 

analysis  typical  concepts-tenors and concepts-vehicles of political metaphors, 

their stratification, hierarchical relations and types of connections between  

these concepts. 

As  it has been mentioned the tenors of metaphors can be organized 

within the framework of the unique three-level conceptual model which is 

formed on the basis of conception, developed by S. Zhabotinska. According  

to this conception the information which is owned by an individual is 

structurally organized and can be presented as a  universal subject-oriented 

frame   which contains quantors SUCH, SOMETHING/ SOMEBODY 

EXISTING, DOES SOMETHING , HERE – NOW.  Such principle  of 

information organization can be applied not only at the level of simple 

concepts  but also for the description of more complex  conceptual structures.  

According to the obtained data it is possible to build the stratification of 

the tenors of  political metaphors: 

The conceptual field UKRAINE 

subclass UKRAINE AS GEOPOLITICAL UNIT 

clusters:  

      Internal political situation 

               Economic sphere 

                          Social sphere 

International relations 

subclass POLITICAL PERSONALITIES 

  clusters:  

   President 

    Premier 

 subclass the CAPITAL of UKRAINE 

Playing the role of the tenors of PM these concepts have  different 

degree of frequency in political discourse. It depends on the frequency with 

which certain conceptual essence gets in the focus of author’s  attention and 

thus requires some means of language expression. 

The quantitative analysis of PM tenors given below aims to set basic 

focuses of author’s  worldview and perception of the world. On the basis of 

this analysis we made an attempt to make  the quantitative analysis of 

metaphor tenors and to determine central and peripheral  conceptual tenors of 
metaphors  describing „Ukraine” in foreign mass media (a number on the right 

shows the amount of political metaphors with a certain tenor): 
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The conceptual field  UKRAINE 

subclass UKRAINE AS GEOPOLITICAL UNIT – 62 

clusters:  

Internal political situation - 20 

Economic sphere - 20 

                             Social sphere - 12 

       International relations - 10 

subclass  POLITICAL PERSONALIAS – 20 

clusters:  

President - 12 

Premier - 8 

subclass  the CAPITAL of UKRAINE – 18. 

 

Let us analyse the above-mentioned concepts in detail. 

1.Subclass UKRAINE AS A GEOPOLITICAL UNIT 

Conceptual clusters:  

Internal political situation - 20 

Economic sphere - 20 

Social sphere - 12 

  International relations – 10 

Subclass UKRAINE AS A  GEOPOLITICAL UNIT is one of the most 

widely presented conceptual tenors in the articles of English mass media. 

Metaphors which characterize Ukraine as  an independent country, and also its 

activity on the political arena give the most wide idea of Ukraine as a separate 

country. Ukraine is shown as a unique economic, political and geographical 

structure. For example:  

Ukraine  wants to be a friend of of America, but sometimes we get the 

impression that  America  does not need friends. 

Do  you think the  U.S. wants to see a strong or and weak  Ukraine?  

As we have already mentioned context plays a great role in the 

perception and decoding of metaphors. Context contains linguistic markers 

which specify, highlighten  and select certain descriptors of a verbalized 

concept. Thus, in conceptual subclass UKRAINE AS A GEOPOLITICAL 

UNIT we select such conceptual clusters:  

Internal political situation - 20 

Economic sphere - 20 

Social sphere - 12 

International relations – 10 

Metaphors of the cluster internal political situation represent main 

direction of domestic policy of Ukraine and  political relation within  the state. 

It one of the most representative clusters in the articles of foreign mass media. 

For example: 

The media are muzzled in  Ukraine. 
Centralf authority in  Ukraine  is stronger than it has been in decades. 

The President’s party will be kept out of the government. 
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Within the conceptual cluster an economic sphere the information 

about the state of economy in the country as well as  economic activity of 

Ukraine on the international arena is given. For example: 

Rising of gas prices have put more hrivnas in  Ukrainen  pockets. But  

inflation is a serious problem. 

Ukraine is not a market for the US  money, but that has not prevented 

and huge flow of international investments this decade. The  question now is 

whether the country’s latest bout  economic instability will frighten away, 

possibly for years to come, the foreign capital the country needs to thrive. 

Ukraine’s  economy inside the bear market. 

The President’s  reforms are success and the economy booms. 

Within the conceptual cluster social sphere metaphors which describe 

the  life and the activity of Ukrainen society, characterize the mood of citizens, 

describe their problems and feelings are represented. For example: 

Ukraine’s  force reveals its wounded pride. 

Ukraine  lives in history – and history lives in  Ukraine. One  nation 

that has fallen once, but is still alive and ready to create a strong country. 

Ukraine  became weak and concentrated upon domestic problems. 

Corruptionf and crime were rampant in Ukraine. 

Conceptual cluster international relations is one of the most widely 

presented conceptual clusters in the articles of English mass media. Such 

metaphors characterize the activity of Ukraine on the  political arena as well as 

its ties with other states. For example:  

Ukraine’s  natural gas is still vital tof Europe. 

Ukraine  just made its first shipment of gas– a sign that  Ukraine  is 

taking the lead on that vexsome issue. 

We (Ukraine)  want to be a friend  of America, but sometimes we get the 

impression that of America  does not need friends. 

Do  you think the  U.S. wants to see  strong or  weak  Ukraine?  

Ukraine has returned to the world stage as a astrong state. 

Tha  conflict between  Ukraine  and Georgia  poses both moral and 

geostrategic challenges. 

But Ukraine must be made to understand that it is in danger of 

becoming ostracized internationally. 

Ukraine  is becoming a significant „destination” for international 

companies. 

2. Subclass POLITICAL PERSONALITIES 
Conceptual subclass «political personalias» plays the role of the PM  

conceptual tenor often enough  and depicts political personalias which “make” 

a  political situation in the state. 

In this subclass it is possible to determine two conceptual clusters: 

President - 12 

Premier – 8 
For example: 

The President  is a unique combination of styles. 
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Ukraine’s President came from a modest background and possesses a 

steely determination to ensure that his nation achieves greatness once again. 

 Premier has deftly managed the windfall. 

3. Subclass the CAPITAL of UKRAINE 
Conceptual subclass the CAPITAL of UKRAINE represents information 

about the capital of Ukraine and political situatin in it.  

For example: 

Kiev (Ukraine)  scored high on the list. 

One of Kiev’s (Ukraine’s)  main tasks is to build a constructive 

relationship with the USA. 

The analysis of the conceptual tenors of political  metaphors which 

represent „Ukraine” enables to discover those segments of the conceptual field 

«Ukraine» which come into the focus of mass media attention  due to the 

quantitative analysis of the tenors.  

The analysis of PM conceptual tenors must be complemented by the 

analysis of conceptual vehicles (sourse-domains).  Conceptual  vehicles are 

able to cause vivid associations which help to see tenors in the specific 

(positive or negative) light and to influence the reception of the political 

discourse. The analysis of  the metaphors characterizing  Ukraine enables to  

claim  that concept MAN prevails among conceptual vehicles that corresponds 

to the principle of antropocentrism  of human language and thought.  

During    the   research we  found   out such conceptual   vehicles:   

MAN;     ARTEFACT,  (this concept   includes   conceptual   hyponims 

WEAPON, HOME UTENSILS); PHENOMENA OF NATURE.  

We assume that conceptual vehicle  MAN is mostly often used in the 

metaphors of weekly magazine „The Times”. For example: 

It (Ukraine)  was the the US  dark twin.  

To represent more general image of  the state a a  vehicle CONTAINER  

is used. For example: 

History lives in Ukraine. 

The vehicles PHENOMENON of NATURE is less often used in 

political metaphors (usually to describe the  events which had a direct 

influence on large masses of people). For example: 

In  an echo of the  Economical  situation its supporters were brought to 

the capital. 

Throughout  much of the twentieth century, the  Soviet Ukraine cast the 

shadow over the world. 

A vehicle ARTEFACT is rarely found in the metaphors under analysis. 

For example: 

To  transform it (Ukraine) into and new kind of nation. 

On the basis of the obtained results it is also possible to make a  list of 

the grounds of political metaphors involved into  verbalization  of concept 

„Ukraine”.  
The analysis of the conceptual grounds of political metaphors allowed to 

set the list of conceptual essences which serve as  the basis of comparison in 
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the process of concept „Ukraine” metaphorical  verbalizing as well as  to find 

out  the ways of filling the  fragments SUCH, EXISTS / DOES SOMETHING 

due to certain statical (qualitative and quantitative) and dynamic descriptors 

existing in the conceptual structures of sourse (vehicle) concepts. These 

descriptors predetermine the specificity of the „arc” of similarity (like) which 

unites the fragments of tenor-frame (SOMETHING-1) with  the fragments of  

vehicle-frame (SOMETHING-2). As a result  interframe nets of different 

structure are formed. The data of our analysis allowed to find out in the 

conceptual metaphors of the English mass media discourse  interframe nets of 

two kinds, namely: with the  „arc” in the area of quantor SUCH and with the  

„arc” in the area of quantor EXISTS / SOMETHING DOES. Let us consider 

them in details. 

Quantor SUCH. When the interframe net is established between the 

quantors SUCH of tenor and vehicle frames the below-given „arc” is formed: 

       (SUCH SOME–1 ) = (SUCH (SOME–2 EXISTS) 

       

  tenor      like ground             vehicle 

 

The analysis of the factual material allows to assert that while creating 

metaphors describing Ukraine the authors of the articles pay attention to such 

grounds of concepts-vehicles: 

1. concept MAN: 

one that is in a certain physical state: Ukraine  is growing. 

one  that is in a certain psychological state: Ukraine’s  simmering fury. 

2. concept CONTAINER: 

 which has some boundaries: again be joined to of Ukraine. 

which has some size: Ukraine of is often seen as evidence of an 

emerging middle class. 

which has some inner structure: Ukraine’s  economy can be divided into 

two major levels. 

which occupies certain area: Ukraine  is not a market for the US  goods. 

   3. concept NATURE PHENOMENA: 

which has certain forces: whether it will be a weak or strong country. 

   4. concept  ARTEFACT: 

which consists of parts: wrapped up in shreds  of Ukraine. 

which is in a certain physical  condition: to keep  Ukraine  isolated. 

which has some intentional value: Sometimes Ukraine will be helpful for 

representing of Western        interests. 

On the basis of this classification  a general list of  of political metaphors 

grounds  in the articles of the English magazine The Times” has been 

suggested. 

The quantitative analysis of each of the grounds included in this list 

enables to create  their prototypical field (a numeral index shows  the amount 
of examples): 

1. physical  condition (artefact , man) – 20 
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2. that  which consists of some  parts (artefact) – 17 

3. inner structure ( container) – 16 

4. size (container) – 6 

5. boundaries  (container) – 15  

6. value  (artefact) -15 

7. psychological state (man) – 5 

8. that which has certain forces (phenomena of nature) – 4 

9.  that which occupies certain area (container) – 2 

On the bases of the  analysis conducted  we can assume that  concept-

vehicle MAN with its ground „physical condition” is most frequently used.   

Quantor DOES SOMETHING, EXISTS. When the interframe net is 

established between the quantors DOES SOMETHING, EXISTS of tenor and 

vehicle frames the below-given „arc” is formed: 

        (SMTH.–1 DOES SMTH.) = (SMTH. – 2 DOES  SMTH.) 

    tenor            like ground            vehicle 

 

In such metaphors the authors of the articles focus attention on dynamic 

characteristics of conceptual structures of vehicle-concepts namely: 

Continuous movement  in certain direction: it was the main tour  of 

Ukraine’s of soul; culturally determined action: it was the battle for  Ukraine; 

The  value of  Ukrainen  studies; elimination (death): Ukraine  is dead, 

Ukraine  is lost; causing of harm: Ukraine’s  assault was strong and strange; 

quitting the action: Ukraine’s  activity was abruptly stopped; thought: The  

strategy and tactics of  Ukraine; conceving  of life: Ukraine is born again; 

damaging the inner structure: Crime  can break  Ukraine’s  soul. 

The quantitative analysis of dynamic grounds of concepts-vehicles of 

political metaphors in the English mass media discourse  allows to make their 

prototypical field (a numeral index shows  the amount of examples: 

1. continuous movement  in certain direction (man, nature  phenomena) 

– 20 

2. culturally determined action (man) – 12 

3. elimination (death) (man) – 5 

4. causing of harm (man) – 3 

5. quitting the action (man) – 3 

7.  thought (man) – 3 

8. conceiving  of life (man) – 1 

   9. damaging the inner structure (container) – 1 

On the bases of the  quantitative analysis data it is possible to draw a 

conclusion about typical associative dynamic grounds.Thus, the most 

characteristic for the authors of the analyzed articles is an associative 

connection „continuous movement  in certain direction”.  Less frequent is such 

associative ground as a „culturally determined actio”.  

The analysis of the grounds of conceptual metaphors with a nuclear 
lexeme „Ukraine” in the English mass media texts  allowed us to make their   
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prototypical field. It helps to make certain conclusions as for the peculiarities 

of concept „Ukraine verbalization by means of political metaphors.  

Due to the usage of certain conceptual  vehicles and their associative 

grounds political metaphors form certain attitude of the readers to the political 

events, personalities and to Ukraine in particular. 

The results of our research provide wide perspectives for further 

linguistic investigation of  concepts of varying degrees of complexity. 
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Дядюра Г.М., Колесник Д.М. Репрезентація концепту 

„Україна” в англомовному політичному дискурсі. 

 У статті розглянуто особливості метафоризації концепта 

„Україна” в англомовному політичному дискурсі. На основі семантики 

метафор, створених англомовними журналістами, виявлено структуру 

концептуального поля  „Україна” і встановлено типові корелятивні 

ознаки та ознаки порівняння, що використовуться під час актуалізації 

концепту „Україна” у політичних метафорах. Основні теоретичні 

принципи нашої концепції є низкою положень, що існують у 

лінгвістичній теорії метафори та доповнюються напрацюваннями з 

концептуального аналізу мови. Метафора має трьохзначну структуру, де X – 

думка про світ, Y – омовлений концепт-корелят, Z – основа метафори або 

спільна ознака порівняння. При аналізі референтів також важливо пам’ятати 

про роль контексту, який  виступає у ролі смислового контейнера, четвертого 

елемента моделі. Цей контекст і сам текст створюють орієнтаційну основу 

індивіда у світі, зокрема його вердиктне ставлення до дійсності. 

Ключові слова: когнітивна лінгвістика, концепт, політична метафора, 

вербалізація, міжфреймова сітка. 

 

Дядюра Г.М., Колесник Д.М. Репрезентация концепта  

„Украина” в англоязычном политическом дискурсе. 

 В статье рассмотрены особенности метафоризации концепта 

„Украина”  в англоязычном политическом дискурсе. На основе 

семантики метафор, созданных англоязычными журналистами, выявлена 

структура концептуального поля „Украина”   и установлены типовые 

коррелятивные концепты и основы сравнения, которые используются во 

время актуализации концепта  „Украина”  в политических метафорах. 

Основные теоретические принципы нашей концепции представлены 

рядом положений, существующих в лингвистической теории метафоры и 

дополняются наработками  концептуального анализа языка. Метафора 

имеет трехзначную структуру, где X-мысль о мире, Y- оязыковленный 

концепт-коррелят, Z-основа метафоры или общий признак сравнения. 

При анализе референтов также важно помнить о роли контекста, который 

выступает в роли смыслового контейнера, четвертого элемента модели. 

Этот контекст и сам текст создают ориентационную основу индивида в 

мире, в частности его  вердиктное отношение к действительности. 

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, концепт, политическая 

метафора, вербализация, межфреймовая сетка. 
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Diadiura G. M., Kolesnyk D. M. Representation of the concept 

„Ukraine” in the English-speaking political discourse. 

 The article deals with the peculiarities of metaphorization of the concept 

„Ukraine” in the English political discourse. On the basis of semantics of 

metaphors created by English-speaking journalists, the structure of the 

conceptual field „Ukraine” is revealed and typical correlative concepts and 

bases of comparison which are used during actualization of the concept 

„Ukraine” in political metaphors are established. The main theoretical 

principles of our conception  are presented by a number of ideas existing in the 

linguistic theory of metaphor and supplemented by the  conceptual analysis of 

language. The metaphor has a three-fold structure, where X is a tenor or the 

thought about the world, Y is a linguistic concept-correlate, Z is the basis of 

the metaphor or a common feature of comparison. When analyzing tenors, it is 

also important to remember the role of the context which acts as a semantic 

container, the fourth element of the model. This context and the text itself 

form the orientation basis of the individual in the world, in particular its 

evaluative  attitude to the reality. 

Key-words: cognitive linguistics, concept, political metaphor, 

verbalization, interframe net.  
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АНТРОПОНІМІКОН ЛАТИНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ: 

СУТНІСТЬ ТА ЗАСТОСУВАННЯ 

З прадавніх часів відколи людина заговорила перед нею постало 

питання імені (персоніфікації, назви). З поширенням письменності та 

подальшим розвитком цивілізації це питання тільки набувало більшого 

значення, охоплюючи різні сфери діяльності людини та суспільства. Так 

ще з давніх-давен звучання імені пов’язувалось із сутністю предмета 

(істоти) та вважалось результатом упорядкування свідомості. 

Окреслене питання стає ще складнішим, коли йде мова про власні 

імена, більше того особові. Завдяки імені людина виокремлюється як 

особистість, воно гарантує її тотожність та вказує на належність особи до 
певної соціальної спільноти і пов’язує її з окремими історико-

культурними координатами. На протязі довгого часу антропонімія, як 
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наука, вивчала походження та частотність особових імен і займалася 

складанням антропонімічних словників, що підтверджує актуальність 

даної теми. 
Дослідження даної проблеми відображено у працях таких 

видатних науковців:Ю. Карпенка, В. Німчука, О. Реформатського, Ю. 

Ісата,Л. Скрипника, Н. Дзятківської, Р. Керсти, М. Худаша, Ю. Редьки,С. 

Бевзенка, Л. Масенка, Г. Глинського та інших, у яких висвітлено 

особливості словотворення, мотиваційні фактори та історія походження 

українських імен та прізвищ. Завдяки науковим розробкам Л. Скрипника, 

Н. Дзятківської, С. Веселовського, Н. Петровського, А. Суперанської, Л. 

Масенка, Г.М. Глинського створено ряд словників власних імен та 

прізвищ. 
Метою даної статті є з’ясування сутності та застосування 

антропоніміконів латинського походження. 
У сучасній лексиці досить потужний пласт займають власні імена, 

які з давніх часів викликають зацікавленість науковців. Такий сталий 

інтерес має зрозуміле пояснення, бо антропоніми виступають самим 

простим засобом заохочення природної комунікативної необхідності 

ідентифікації та виділенні конкретної особи серед собі подібних. 

Антропоніміка – це розділ ономастики, що вивчає власні назви 

людей − антропоніми. Антропоніміка досліджує особливості утворення 

антропонімів,основні принципи номінації людини, шляхи переходу 

апелятива в антропонім інавпаки, хронологічні характеристики 

антропонімів, їхні зміни в часі, виникнення різних форм найменування 

людини, словотвір різних класівантропонімів, функціонування тих чи 

тих антропонімів у мові на різних хронологічних зрізах (Гримашевич, 

2011: 60-67.). Антропоніміку застосовують також у вирішенні 

практичних питань: правопису антропоніміконів, передачі їх іншою 

мовою тощо. 

З огляду на це, зазначимо, що під антропоніміконом варто 

розуміти значення одиничної власної назви або сукупності власних назв, 

які виступають у ролі ідентифікуючого фактору людини. У більш 

широкому вимірі дане поняття варто розуміти як ім'я будь-якої 

особистості. До антропоніміконів можна віднести ряд особових імен, 

імен по-батькові, прізвищ, прізвиськ, патронімів, матронімів, андронімів 

та псевдонімів. 

Зростаючий інтерес до вивчення та наукового аналізу особових 

назв, притаманних різним народам, сприяє активному розвитку 

антропоніки. На світ з’являються масштабні монографічні дослідження, 

наукові розробки, релізи міжнародних ономастичних симпозіумів, 

національних нарад з антропонімії та інших заходів порідненої тематики, 

які останнім часом відбуваються майже щороку. 

Підвищений дослідницький інтерес до сучасних та історичних 
особових назв різних народів, теоретичний аналіз питань антропоніміки 

на тлі загального процесу розвитки антропоніміки як науки не 
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виглядають випадковими, а зумовлені, перш за все, практичною та 

науковою потребою у подібних знаннях, та особливим місцем 

антропоніміки, як у межах мовознавства, так і в цілому у межа 

гуманітарних наук. Оцінити особливості сучасного антропонімікону, 

його розвиток можливо лише за умови аналізу історичного контексту 

формування даного явища. 

У період до Середніх віків переважаючими були, як правило, 

двоскладні германсько-німецькі особові імена з конкретним значенням, 

другим компонентом у яких були прикметники, завдяки яким ім’я 

отримувало статеву ідентифікацію: для чоловіків -hart, -mar, -bert, -fried, -

brecht, -brandt, а для жіночих імен: -hild, - burg, -run, -gund, -flat, -lind. 

Можна припустити, що домінуючим мотивом при виборі імені було його 

значення, що з очевидністю витікало із складових. (Sprachdienst, 2014: 

112].  

Із приходом на терени Київської Русі християнства (кінець ІХ ст.) 

стали набувати поширення імена та назви давньоєврейського, грецького, 

латинського походження, які заміняли древньоруські. Звісно, мова не 

йшла про тотальну заміну особових назв, а лише про співіснування та 

взаємну трансформацію. Цей факт призвів до того, що сучасний склад 

християнських імен має досить різнобарвне походження. Так більшу 

частину становлять імена грецького, латинського та давньоєврейського 

походження; незначна доля належить іменам тюркського, арабського, 

перського, індійського, германського, кельтського походження та деяким 

іншим. Досить слов’янізовані форми імен у подальшому продовжували 

трансформацію в умовах змін мовного оточення. 

Історичні дослідження показали, що за три століття (приблизно 

750-1080 рр.) було утворено близько 1000 нових імен. У зв’язку з цим 

виникла необхідність надати особі так зване розпізнавальне прізвисько. 

Пов’язані вони були в першу чергу з ремеслом або професією власника, 

наприклад, мірошник, коваль, тощо. З огляду на це, можна з впевненістю 

сказати про побутову або фахову діяльність предків окремих власників 

сучасних прізвищ, з виникненням яких нинішнє покоління ніяк не 

пов’язано. Треба зазначити, що утворення прізвищ, які передаються у 

спадок, носить суб’єктивний характер. Стосовно імен спостерігається 

дещо інша картина. 

В 15-16 ст. поширення набувають імена грецького та латинського 

походження. Деякі з цих імен знаходяться на піку популярності і 

сьогодні: Alexander, Maximilian, Julia чи Sophia. Якраз походження імені 

ставало тут головним мотивом його вибору (Sprachdienst, 2014: 112]. На 

рис. 1 відображено структуру антропоніміконів на сучасному етапі 

розвитку суспільства.  
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Рис. 1. Структура антропоніміконів на сучасному етапі розвитку, % 

*-розроблено за матеріалами (Федоришина) 

Аналіз власних імен української мови, свідчить про те, 

щонайбільш поширені запозичення з грецької (42-44%) та латинської 

(20-22%)мов, досить велика група імен єврейського походження (12-

16%) і зовсімнезначна кількість ономастичних запозичень з німецької, 

французької,англійської, італійської та інших мов (9-10%). Щодо власне 

українських, аточніше слов’янських імен, їх налічується не більше 3-5% 

(див. рис. 1) (Федоришина: 2).Вчені досить часто дискутують з приводу 

частки антропонімікону окремої мови, що складають особові імена 

запозичені з інших мов, оскільки тенденції сучасного розвитку свідчать 

про постійне зростання такої складової. Так за останні роки набувають 

поширення мусульманські імена, частіше турецького або арабського 

походження. Слід зауважити, що деякі імена з турецької мови не 

асоціюються з «чужими», бо стали невід’ємною частиною 

антропонімікону.Серед найбільш відомих імен латинського походження 

можна виділити наступні (див. табл. 1). 

Таблиця 1 

Найбільш відомі антропонімікони латинського походження 

Чоловічі 

імена 
Характеристика 

Жіночі 

імена 
Характеристика 

В
ал

ер
ій

 З латині перекладається 

як сильний і здоровий. З 

дитинства володіє 

мужністю і силою. Н
ат

ал
я 

З латині означає рідна. 

Має характер м'який і 

спокійний. Володіє 

високою моральністю 

і честолюбством. 

44

16

10

5

25

Антропонімікони грецького 

походження

Антропонімікони латинського 

походження

Антропонімікони німецького, 

французького, англійського та 

італійського походження

Антропонімікони українського 

походження

Інше
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В
ік

то
р

 

Перекладається як 

переможець. Безсумнівно, 

бійцівські якості і 

прагнення до перемоги - 

його особлива 

характеристика. 

Т
ет

я
н

а 

Похідне від імені царя 

Татія. Володіє 

бойовим характером. 

Прагне згладжувати 

напружену 

обстановку. 

М
ар

к
 

З латинської 

перекладається як 

молоток. Володіє 

сильною волею і 

твердістю характеру. В
ал

ер
ія

 

Валерія. 

Перекладається як 

сильна і здорова. Їй 

властива 

непередбачуваність. 

Цікава і дуже 

обережна. 

К
о
ст

я
н

-т
и

н
 Перекладається як 

твердий і постійний. 

Володіє високою 

активністю, з радістю 

вирішує навіть 

найскладніші справи.  

В
ік

то
р
ія

 

Перекладається як 

перемога. 

Темпераментна і 

любить бути в центрі 

уваги. Має високий 

творчий потенціал. 

А
н

то
н

 

Перекладається як 

розлогий і широкий. 

Любить аналізувати 

характер оточуючих його 

людей і ситуації, здатний 

до самоаналізу.  

М
ар

и
н

а 

Перекладається як 

морська. 

Імпульсивний 

характер. Володіє 

приголомшливою 

силою волі. 

В
ал

ен
-т

и
н

 Перекладається як 

сильний і здоровий. Може 

бути надзвичайно 

сентиментальним і навіть 

запальним. 

Р
ег

ін
а 

Перекладається як 

цариця. Завжди 

досягає поставленої 

мети. 

Р
о
м

ан
 

З латині перекладається 

як римлянин. Це 

самостійна, допитлива 

особистість. Вплинути на 

нього дуже складно. В
ал

ен
т-

и
н

а Перекладається як 

сильна і здорова. 

Жінка завжди прагне 

до відвертості. 

В
іт

ал
ій

 Перекладається як 

життєвий. Чоловік дуже 

розвинений не тільки 

духовно, а й фізично. 

Його розум розважливий. 

Л
іл

ія
 

Означає - біла квітка. 

Тендітна особистість 

зі спокійним і 

приємним характером. 

М
ак

си
м

 Перекладається як 

превеликий або 

найбільший. Досить 
чуттєва особистість, має 

гарне відчуття гумору. 

К
ар

и
н

а 

Перекладається як 

погляд вперед. 

Товариська і привітна 
особистість. 
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*-розроблено за матеріалами ([Імена латинського походження: 

Електронний ресурс) 

Більшості латинських імен притаманна благозвучність. Вони 

завжди були і залишаються вживаними та затребуваними, незважаючи на 

«моду» на рідкісні та екзотичні, неординарні імена. Не секрет, що ім’я 

особи, якщо не визначає її характер, то здійснює дуже серйозний вплив 

на його формування, отже на майбутнє власника. Написання латинських 

імен відрізняється зазвичай простою заміною букв. Для таких імен 

притаманна наявність твердих приголосних, часто має місце поєднання 

приголосних, що додає звучанню рішучості та більше підходить особам 

чоловічої статі. 

Таким чином, зважаючи на вищевикладене, щодо сучасних 

тенденцій розвитку антропонімікону особових імен, можемо 

констатувати той факт, що для латинських імен у складі української 

антропонімії притаманна як наявність лексичних різновидів, так і 

функціональна роздвоєність, тобто вживання цих імен виконувало 

декілька  функцій. По-перше, функція основного засобу ідентифікації – 

особове власне ім’я. По-друге, функція додаткового засобу ідентифікації 

– ім’я-прізвисько. Тривала адаптація таких імен до давньоруської мови 

сприяла тому, що вони органічно ввійшли в український побут як 

невід’ємний засіб особистої ідентифікації, кардинально змінили 

подальші шляхи та динаміку розвитку слов’янських автохтонних імен. 
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http://www.imena.uaclub.net.ua/
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У статті охарактеризованосутність та особливості 

застосуванняантропоніміконів латинського походження. Антропоніміка 

виступає у ролі розділі ономастики, яка призначення для вивчення власних назв 

людей - антропоніміконів. Антропоніміка також застосовується в дослідженнях 

особливостей утворень антропонімів, основних принципів номінації людини, 

шляхів переходу апелятивів у форму антропонімів і навпаки, хронологічних 

найменувань людей, їхніх змін у часі, словотворення різних типів та видів 

антропонімів, функціональних особливостей різних антропонімів у мовах різних 

народів. Антропоніміку застосовують також у вирішенні практичних питань: 

правопису антропоніміконів, передачі їх іншою мовою тощо. З’ясовано, що під 

антропоніміконом варто розуміти значення одиничної власної назви або 

сукупності власних назв, які виступають у ролі ідентифікуючого фактору 

людини. У більш широкому вимірі дане поняття варто розуміти як ім'я будь-якої 

особистості. До антропоніміконів можна віднести ряд особових імен, імен по-

батькові, прізвищ, прізвиськ, патронімів, матроні мів, андронімів та псевдонімів. 

Проаналізовано сутність та характеристику найбільш відомих антропоніміконів 

латинського походження. 

Ключові слова: власні назви, імена, антропоніміка, антропонімікон, 

словотворчість. 

Єлисеева И.О., Клочко Т.В. Антропонимикон латинского 

происхождения: сущность и применение. 

В статье охарактеризованы сущность и особенности применения 

антропонимикон латинского происхождения. Антропонимика выступает в роли 

разделе ономастики, которая назначения для изучения имен людей – 

антропонимикон. Антропонимика также применяется в исследованиях 

особенностей образований антропонимов, основных принципов номинации 

человека, путей перехода апелятививов в форму антропонимов и наоборот, 

хронологических наименований людей, их изменений во времени, 

словообразования различных типов и видов антропонимов, функциональных 

особенностей различных антропонимов в языках разных народов. 

Антропонимику применяют также в решении практических вопросов: 

правописания антропонимикон, передачи их на другом языке и тому подобное. 

Установлено, что под антропонимикон следует понимать значение единичной 

собственного или совокупности имен, которые выступают в роли 

идентифицирующего фактора человека. В более широком измерении данное 

понятие следует понимать как имя любой личности. К антропонимикон можно 

отнести ряд личных имен, имен отчество, фамилий, прозвищ, патронимов, 

матроне мел, андронимов и псевдонимов. Проанализированы сущность и 

характеристику наиболее известных антропонимикон латинского 

происхождения. 

Ключевые слова: собственные названия, имена, антропонимика, 

антропонимикон, словотворчество. 

 

Yelisieieva I.O., Klochko T.V. Anthroponimicon of Latin origin: essence 

and application. 
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The article describes the essence and features of the use of anthroponimicons of 

Latin origin. Anthroponymism acts as a section of onomastics, which is the purpose for 

studying their own names of people - anthroponymic. Anthroponymy is also used in 

the study of the peculiarities of the formations of anthroponyms, the basic principles of 

the nomination of man, the ways of moving apellations into the form of anthroponyms, 

and vice versa, chronological names of people, their changes in time, word formation of 

various types and types of anthroponyms, functional features of various anthroponyms 

in languages of different nations. Anthroponymy is also used in solving practical 

problems: spelling of anthroponymics, transmissions in another language, etc. It was 

found out that under anthroponimicon one should understand the meaning of a single 

personal name or a set of own names that act as a person identifying a factor. In a 

broader dimension, this concept should be understood as the name of any person. 

Anthroponimicons include a number of personal names, patronymics, surnames, 

nicknames, patronymics, matronium, andronyms and pseudonyms. The essence and 

characterization of the most famous anthroponimicons of Latin origin are analyzed. It is 

proved that Latin names in the composition of Ukrainian anthroponymy are 

characterized by the presence of lexical varieties and functional divisions, that is, the use 

of these names fulfilled several functions. First, the function of the main means of 

identification - personal own name. Secondly, the function of the additional 

identification means is the name-nickname. The long-term adaptation of such names to 

the Old Russian language contributed to the fact that they organically entered the 

Ukrainian way of life as an integral means of personal identification, radically changed 

the further ways and dynamics of the development of Slavic autochthonous names. 

Keywords: own names, names, anthroponymics, anthroponimicon, word-

formation. 

Стаття надійшла до редакції 25.03.2019 р. 

Стаття прийнята до друку 26.03.2019 р. 

Рецензент ‒ к.філ.н, ст.викл. Вінницького 

національного технічного університету, 

Ю.В. Поздрань 

 

 

УДК811.373.2+811.111     

 

Заваринська І. Ф.   
 

https://orcid.org/0000-0002-1343-3505 

 

ЕТНОКУЛЬТУРНА МАРКОВАНІСТЬ АНГЛІЙСЬКИХ ТА 

УКРАЇНСЬКИХ СКЛАДНИХ МЕТАФОРИЧНИХ НОМІНАЦІЙ  З 

ТОПОНІМОМ КОМПОНЕНТОМ 

Лінгвокультурологічне дослідження культурно-маркованих мовних 

одиниць спрямоване на виявлення їхніх універсальних й ідіотнічних рис 

з символіко-культурним компонентом значення, з’ясування принципів їх 

структурування у певні ідеографічно-семантичні поля, до складу яких 
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входять базові культурно-семіотичні концепти. Когнітивно-семантичне і 

лінгвокультурологічне моделювання номінативних одиниць у їхньому 

різномовному відбитті у працях Бухонкіної А.С., Воркачова С.Г., 

Маслової В.А., Левченко О.П., Селіванової О.С., Тищенка О.В. та інші. 

Одиниці мови, особливо їхній лексико-фразеологічний рівень, 

становлять “дзеркало народної культури, психології, філософії, а 

структурно-семантичні зв’язки слів відображають актуальні для людини і 

соціуму зв’язки і відношення між предметами і явищами дійсності, її 

реальними і ідеальними об’єктами, які передають особливості 

національного світосприйняття і світорозуміння” (Шенделева, 1999).  

У працях з лінгвокультурології помітне прагнення дослідників 

проникнути в епістемічно-філософські, онтологічні засади об’єктивації 

культурного змісту знаків вторинної номінації, встановити тенденції їх 

фразеотворення, здійснити внутрішню культурно-семантичну 

реконструкцію одиниць в різних мовних картинах світу. Представники 

когнітивної семантики і фразеології наголошують на “ролі внутрішньої 

форми, яка становить образне підґрунтя вторинного домінування. 

Останнє містить інформації про типове уявлення як про своєрідну 

гештальт-сруктуру нового найменування” (Телія, 1996). Дехто наголошує 

на необхідності інвентаризації мовних одиниць, які містять культурно 

значиму інформацію, пошуку механізмів семіотичного моделювання 

лінговокультурологічної специфіки мовних знаків, їхньої семантики і 

прагматики з метою з’ясування подібностей й відмінностей в 

поняттєвому обсязі, змісті і способах вираження культурної інформації 

знакових утворень, які відображають різні зафіксовані в мовні 

етнокультурні моделі поведінки (Бухонкина, 2002).  

Розгляд мовних одиниць з власною назвою як своєрідних знаків-

культурем у споріднених і неблизько споріднених мовах має непересічне 

значення для встановлення когнітивно-ономасіологічної відповідності 

семантики оніма, зіставлення концептуальних структур, відображених у 

семантиці фразеологічних знаків, відтак, для з’ясування 

лінгвокультурологічної маркованості  фразеологічних одиниць (далі – 

ФО) з ономастичним компонентом з опозицією свій-чужий, далекий-

близький, біле-чорне, чисте-брудне. Останні є важливими у процесі 

лінгво-семіотичної категоризації “знаків культурної ономастики” (термін 

М. Толстого) засобами внутрішньої і зовнішньої реконструкції й 

порівняльно-історичного вивчення. Саме власні імена, на думку А.С. 

Бухонкіної, характеризується «асиметрією символіки імен у 

зіставлюваних культурах та співвіднесених з ними асоціативно-образних 

моделей» (Бухонкина, 2002). Авторка для зіставлення лінгвокультур 

виокремлює 6 фразео-тематичних об’єктів), які семантично 

співвідносяться із топонімами (Бухонкина, 2002). 

Специфіка фразеотворення полягає у тому, що фрейми, з якими 
співвідноситься образно-мотиваційна структура найменувань постають 

як ситуативно і синтаксично організовано структура, яка є сукупністю 
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досвіду, знань, котрі представляють національно-марковані фрагменти 

мовних картин світу (Феоктистова, 2009).   

Під ономастичним компонентом розуміємо переосмислені власні 

назви (оніми) – вторинні, видові назви, що доповнюють і уточнюють 

первинну, загальну й служать для розрізнення номенів одного роду. У 

складі таких стійких словесних комплексів до уваги беруться 

компоненти, похідні від топонімів, антропонімів, міфонімів, 

псевдовласноіменні утворення.  

Стійкі одиниці мови з компонентом онімом становлять значну 

частину ідіоетнічного фразеологічного фонду, позаяк більшість зворотів, 

до складу яких входять такі складники, національно марковані, в них 

акумулюється інформація про історію, міфологію, культуру, літературу, 

звичаї, спосіб мислення, специфіку, знаходить відображення 

лінгвокраїнознавча специфіка, світобачення певного етносу.  

Міжпарадигмальний лінгвокультурологічний та концептуальний 

аналіз ономастичного компонента у складі мовних одиниць дає 

можливість визначення статусу оніма як мікросистеми в традиційній 

(системно-семасіологічній) та новій (лінгвокультурологічній) парадигмах 

щляхом з’ясування ролі соціо-етнічних чинників у формуванні 

ономастичної лексики в складі ФО, та дослідження їх специфіки складу 

та системної організації, виокремлення їх тематичних підгруп, 

визначення особливості семантики до концептів семіотичних, 

аксіологічних, міфологічних зв’язків, встановлення національно-

культурної специфіки семантики власної назви. 

Предметом нашого розгляду є аналітичні найменування з 

просторовою семантикою, які містять у своєму складі метафорично 

переосмислений онімний компонент. Останній вимагає детально як 

когнітивно-семантичного, так і культурологічного висвітлення у 

зіставлюваних мовах.  

Метою пропонованої розвідки є розгляд семантичних особливостей 

неоднослівних, здебільшого фразеологічно зв’язних, образно-

характеризуючих номінативних одиниць з топонімним компонентом в 

англійській та українській мовах, з’ясування механізму їхньої 

метафоризації й реконструкції внутрішньої форми у зіставлюваних 

мовах.  

Простір концептуалізації у різних метафоричних моделях з 

онімним компонентом та структуруються залежно від онімного 

складника в семантичній і номінативній структурі назви. Розглядувані 

метафоричні найменування містять у своєму складі оронімний, 

спелеонімний, хоронімний, урбанонімний, ойконімний, гідронімний, 

агроонімний та дрімонімний компоненти. Кожна із представлених 

номінацій співвідноситься із певною прототиповою сферою семантичної 

референції, наприклад, позначенням багатства і бідності, народження і 
смерті тощо (Тищенко, 2005). 
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Розглянемо ороніми (власні імена, назви будь-яких елементів 

земної поверхні (позитивних чи негативних)): Еверест, Чон-Алайська 

долина, пік Червоних Командирів, Довга щілина (Подольская, 1978), 

Great Divide – розмовний американізм “великий перевал” (Баранцев, 

1969). В українській мові ороніми несуть певне метафоричне значення. 

Так, назви вершини Кримських гір Ай-Петрі, розташованої на північ від 

Алупки, походить з грецької arios “святий”, Petri “Петро” – “Гора святого 

Петра”. Звідси пішла назва Ай-Петровська яйла – масив Кримських гір 

(Янко, 1998).  

Про щось дуже тверде або старе говорять Hard/Old as Knock(`s) 

Cross, (гора біля Port Carlisle, Карлайл графство Камбрія Великобританії) 

(Баранцев, 1969).  

Наступна номінація містить протиставлення притаманне 

семантичній опозиції рівного/нерівного та використовується як вигук 

несхвалення по відношенню до хвальків: Eldon Hole wants filling! 

(Wilkinson, 1992). Eldon Hole це глибока тріщина в районі Derbyshire 

Peak District.  

Семантика близького/далекого реалізується на прикладі номінації  

As much akin as Leuson. Hill to Pilsen-pen (Wilkinson, 1992) “не 

пов’язаний”. Зазвичай, цей вираз використовують на позначення людини, 

які є сусідами, але не є близько знайомими або ж є незнайомими зовсім. 

Вираз виник як порівняння з горбами, які знаходяться на одній території, 

але не зв’язані між собою. Невиховані люди прирівнюються до низин 

Морваху: Like Morvah Downs, hard and never plowed, “сувора, груба, 

некультурна людина” (Баранцев, 1969).  

До групи ФО з оронімним компонентом відноситься й номен 

Алупський хаос. Це вулканічне куполоподібне підвищення в Кримських 

горах, яке внаслідок вивітрювання і обвалів розпалось на безліч брил, 

утворивши безладне хаотичне нагромадження. Номен виник 

суфіксальним способом, шляхом додавання суфікса – инський  до азви 

міста Алупка. Номінація міста має декілька варіантів походження. Один 

з них – від грецького alopece, alopu – “лисиця”. Інший варіант – від 

давньо-грецького alypia “без страждань”, у розумінні “безпечне місцe” 

(для стоянки суден). Найімовірнішим вважається походження від 

грецького alopесіа “лисина на голові” у розумінні гола місцевість (Янко, 

1998). До оронімів з компонентом – маркером розміру відноситься 

номінація Великий Каньйон – гірська ущелина в Кримських горах, 

утворена на місці тектонічної тріщини. Розташована між г. Бойка та Ай-

Петринським нагір’ям. Наковий термін каньйон з ісп. canon (дослівно 

‘труба’) – глибока річкова долина, іноді зі ступінчастими схилами і 

відносно вузьким дном, часто зайнята руслом річки. Великий, названий 

за розміри – це найбільший і найвеличніший каньйон Кримських гір  

(Янко, 1998).  
Цю мовну одиницю можна співвіднести з англійською Great Divide, 

the – амер. Розмовне “великий перевал” (Баранцев, 1969). Як похідний 
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від останнього утворився метафоричний вираз, що евфімізує смерть: 

Cross the Great Divide, to – амер. померти, піти до праотців, віддати душу 

Богові (Баранцев, 1969). 

Вид ороніма – спелеоніми (власна назва будь-якого природного 

підземного утворення, враховуючи печери, гроти, провалля, криниці, 

лабіринти, сифони, підземні річки, струмки, водопади, озера) маркують: 

- кольором: Білосарайська коса – коса на північному березі 

Азовського моря, проти гирла р. Мокра Білосарайка. О.М. Трубачов 

вважає за можливе походження назви від д.-інд. парисара,  що має 

значення “оружність, ходіння навколо, обхід”. Ця назва, очевидно, дана 

праіндійським племенем Сіндів, яке, за свідченням Гередота, жило в 

північно-східному Приазов’ї, зокрема на півострові Тамань. Приазовські 

тюрки термін парисара трансформували на свій лад, мабуть, 

використавши два своїх терміни: *bol ‘мед’, *sarai ‘палац’. Дослівно: 

“Медовий палац”. Місцеве населення назву пов’язує зі 

словосполученням Білий сарай, який нібито колись був на косі. 

Номінація Білокоровицько-Топільнянський кряж містить у своїй 

номінативній структурі, окрім колоративу, ще й зооморфний компонент. 

Це височина, що підноситься серед низовинної болотистої місцевості в 

центральній частині Українського Полісся, в Житомирській області. 

Назва походить від розташування його між с. Білокоровичі Олевського 

району Житомирської області та с. Топільш Лугинського району тієї ж 

області, яке лежить на річці Свинка (бас. р. Прип’ять). Виникнення назви 

с. Білокоровичі остаточно не встановлено. Гадають, назва спочатку 

означала жителів (а не місце), які розводили корів білої масті (Янко, 

1998); 

- розміром: Великий Фонтан – мис на північному узбережжі 

Чорного моря. Слов’янське утворення від молдавського фынтыне 

‘джерело’. У цій місцевості багато природних, мінеральних джерел 

(Янко, 1998);  

- компонентом, який вказує на якісну атрибутну ознаку: Вільний 

поріг (Гадючий поріг, Вовчак) – останній, дев’ятий за ліком поріг на 

Дніпрі. Виступав із води проти гирла р. Вільнянка. Назва Вільний в 

значенні “спокійний, повільніший від інших”. Проте Вільний поріг був, 

також, небезпечним для суден, особливо в місці, яке носило назву “Вовче 

горло”, звідси інша назва –  Вовчак. Гадючим, очевидно, названий був за 

поширення на грядах гадюк. Щодо походження назви Вільний існує й 

інша думка. О.С. Стрижак вбачає за можливе ендемічний ланцюг: р. 

Вільна (впадає в Дніпро з правого боку проти порога Вільний) – поріг 

Вільний – р. Вільнянка (лівобережна). Враховуючи варіант до р. Вільна, 

поданий у джерелах у формі Фоіпіою, дослідник вважає, що можна 

припустити народно етимологічне пристосування з якогось іншого 

утворення (Янко, 1998). 
Субтопоніми – хороніми (назва будь-якої території) бувають 

адміністративні, міські та природні. Адміністративний хоронім – власна 
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назва будь-якої адміністративно-територіальної одиниці, яка має певні 

межі, прийнятна в офіційних документах, в тому числі назва республіки, 

краю, області тощо. Міський хоронім – вид хоронімо чи урбоніма. 

Власна назва частини території міста, в тому числі району, кварталу, 

парку, кладовища. Природній хоронім – вид хороніма – власна назва 

будь-якої природно-ландшафтної області: берега, пустелі, моря 

(Подольская, 1978).      

Чимало хоронімів в сучасній англійській мові утворилися шляхом 

метафоричного переосмислення назв штатів, регіонів, територіальних 

областей США через зоосемізми (назви тварин) та колоративи (назви 

кольорів). Так, Badger State, the – “штат борсуків” (так називають штат 

Вісконсін, у цьому штаті було багато борсуків. Борсук зображений і на 

гербі цього штату. Отже, зооморфний компонент у назві демонструє 

наявність певних тварин на певній території (Баранцев, 1969).  У фраземі 

Bad Lands, the – амер. неродючі області на заході США (Баранцев, 1969) 

атрибут ний маркер хоронімо Bad відносить номінацію до низу 

конотативної шкали та свідчить про те, що неродючість земель у 

свідомості номінатора асоціюється з їх непридатністю для життя – землі, 

оскільки вони є “поганими” для людини. У ФО Bayou Mudcat Bear State, 

the – амер. “болотний штат” або “штат мерлуз” (так називають штат 

Міссісіпі) зооморфний компонент співвідноситься із концептуалізацією 

сфери рибальства як основного заняття його жителів (у цьому штаті є 

багато заболочених рукавів ріки). Bayou – вузький прохід, канал. Словом 

Mudcat називають у долоні річки Міссісіпі дорослу рибу – мерлузу, яку 

тут ловили у великій кількості (Баранцев, 1969). Подібний тип 

метафоризації маємо і в ФО Bear State, the – амер. “ведмежий штат” (так 

називають штат Арканзас) (Баранцев, 1969). Колоративний компонент 

представлений в не однослівній номінації Blackwater State, the – амер. 

“штат чорної води” (так називають штат Небраска) (Баранцев, 1969). 

Компонент хоронім разом із зооморфним компонентом може 

утворити номінації порід собак, видів сплавів, назв предметів: Aberdeen 

terrier (Wilkinson, 1992) (Scotch terrier шотландський тер’єр (порода 

мисливських собак, що вирізняються чорною шерстю, висотою 25-27 

см). Abyssinian gold (Wilkinson, 1992) – абіссинське золото – 

корозійностійкий сплав на мідній основі. Abyssinian well – трубчата 

криниця абіссинська криниця.  

На нашу думку, ці фразеологізми англійської мови можна тільки 

умовно назвати топонімами, позаяк вони є не прямими назвами, а лише 

вторинним метафоричним переосмисленням назв певних регіонів. 

Особливістю мовних одиниць з компонентом хоронімом в українській 

мові є їх маркування через вказівку на розмір і локус. Так, Великий Луг 

Запорізький (Кінські (Конські) плавні) – історико-географічна територія 

по р. Дніпро, нижче від порогів. Назва Луг – “простір, вкритий 
багатолітньою трав’яною рослиною мезофільного характеру”.  Маркер 

розміру Великий надається за значні розміри, маркер місця Запорізький – 
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за розташування за порогами і за приналежністю запорожцям (Янко, 

1998). 

Власні назви будь-якого внутрішнього міського топографічного 

об’єкта, до складу яких входять агороніми, годоніми, назви окремих 

будівель, тобто урбаноніми (вулиця Ординка, Малий театр, Пелевінська 

часовня, Устинський міст) (Подольская, 1978) у складі фразеологізмів 

часто зустрічаються в англійській мові, наприклад, назвою будівлі можна 

віднести фразу Be born within the sound of Bow-Bell (або bells; Bow-Bells). 

Цей вираз має значення – народитися у Лондоні (в центрі розташована 

церква  St. Mary-le-Bow, відома своїми дзвонами) (Баранцев, 1969). 

Особливістю цієї номінації є використання частини назви церкви Bow, 

яка знаходиться у центрі Лондона, у загальному контексті маркування 

ФО. Церква символізує: Лондон, хрещення дитини. Отже, народження та 

хрещення співвідноситься з акустичним враженням від дзвонів через 

концептуальну опозицію далекого/близького, свого/чужого простору.  

Культурно-мовні одиниці з годонімним компонентом постають на 

снові метафоричного переосмислення назви вулиці через 

концептуалізацію соціального стану, бідності: Be in a Queer Street, to – не 

мати грошей (We are ruled by the inventors and human nature, and live in a 

Queer Street (J. Galsworthy) (Баранцев, 1969). Схожу семантичну природу 

має одиниці Be in a Short`s Garden, to – жарт. Бути у скрутному 

матеріальному становищі, не мати грошей (Баранцев, 1969). 

Метафоричний годнім міститься і в ФО By the street of “By-and-bye” one 

arrives at the house of Never – прислів’я – зволіканням нічого не досягнеш  

(Баранцев, 1969). Про довгу дорогу кажуть Long as a Devonshire lane that 

has no turning. ФО Fleet-Street marriage позначає таємне одруження 

(Баранцев, 1969) і відноситься до концептосфери ‘шлюб’. У австралійців 

кривизна маркується через образ-еталон – вулицю (йдеться про 

порівняння вулиці у Сіднеї): Crooked as George Street West [Sydney. Aus] 

(Баранцев, 1969).    

В українській мові показовим є міський хоронім Аскольдова 

могила. Аскольдова могила знаходиться на правому березі Дніпра в 

Києві та є складовою частиною природно-архітектурного парку. За 

свідченням літопису, тут у ІХ ст. князь Олег убив Київських князів 

Аскольді і Діра. Гадають, що Аскольд похований на місці загибелі, що й 

концептуалізується у цій номінації  (Янко, 1998). Хоронім Байдарські 

Ворота отримав свою назву від колишнього найменування Орлинівської 

долини *bajder – ova з тюрської назви, де – bajder – чудова, ova – рівнина. 

Ці ворота були збудовані на перевалі через Головне пасмо Кримських гір 

у 1848 р. (Янко, 1998). 

Сакральна семантика хреста на роздоріжжі метафорично кодується 

як емоційний спад (протиставлення верху і низу в емотивній сфері, тобто 

при позначенні почуттів): Come home by Weeping Cross (Баранцев, 1969) 
має значення – бути дуже сумним, розчарованим. Хрестом плачу 

(Weeping Cross)  називається декілька місць на роздоріжжі у 



Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 2 (325), 2019_______________ 

30 

 

Великобританії, починаючи з 1500 року. Зазвичай хрести зводилися на 

перехрестях, щоб позначити місця моління паломників або для того, щоб 

під час похвальних церемоній можна було діло і перепочити. 

В англійській мові продуктивною є метафорична модель 

фразеологічних одиниць з ойконімним компонентом. Ойконім – власна 

назва будь-якого поселення, стіонім – міського типу, комонім – 

сільського типу (Янко, 1998). 

До фразем з ойконімним компонентом належать одиниці типу All 

roads lead to Rome – всі дороги ведуть в Рим (Borrow all  roads lead to 

Rome (A. Doyle) (Баранцев, 1969); Іноді відбувається заміна ойконіма на 

метафоричний перифраз. Attic salt (G. Byron) – дотепи, тонка насмішка 

(етим. лат. Sal Atticum. Аттика колись славилася дотепністю її жителів) 

(Баранцев, 1969). Заміна ойконіма на метафоричний перифраз 

простежується у виразі Auld Reekie – шот. розм. м. Единбург. Bean town 

– амер. “місто бобів”, “бобове місто” (так називають м. Бостон); (“I’m 

from Bean town”, he said, “and a guy from Old Bean as good as a guy from 

New York” (A. Maltz)  (Баранцев, 1969). 

Український ойконім Великі Мости – м. Сокальського району 

Львівської області розташоване на річці Рата (бас.Вісли), вперше 

згадується у 1472 р. як с. Мости, Міст. Жиелям невеликого лісового 

поселення було висунуто вимогу побудувати через р. Рату мости, їх було 

чотири (Янко, 1998). 

Цікавими є метафоричні гідроніми (власна назва будь-якого 

водного об’єкту, природного чи створеного людиною. Патоніми – власна 

назва будь-якої річки. Лимноніми – власні назви озер. Океаноніми – 

власна назва будь-якого океану, його частини, моря (пелагонім), затоки. 

Протоки, течії, а також будь-якого об’єкту південного океанічного 

ландшафту, зокрема й впадини хребта, розщелини. Гелонім – власна 

назва будь-якого болота, болотистої місцевості (Подольская, 1978)) – 

номінації – перефрази назви річок: Big Muddy – амер. “велика замазура” 

(так називають річку Міссурі), Big Pond (Puddle) – амер. “великий ставок 

(калюжа)” (так називають Атлантичний океан (Баранцев, 1969). 

Показовим лінгвокультурологічним фактором є концептуалізація 

смерті через мовні одиниці з компонентом потамонімом. Наприклад, 

вислів Cross the Stygian ferry – амер. померти, сконати, врізати дуба, 

віддати душу Богові (Баранцев, 1969) аналогічне значення має вираз 

Cross the Styx. Семантика зміни реалізується у фраземі Has gone over 

Assford by Bridge Backwards (так говорять про людину, яка нічого не 

вивчила закінчивши повний курс навчання або ж про таку, яка все робить 

неправильно. Потамонім української мови Беш-Байрак, що позначає 

північну притоку Мертвоводу (бас. Південного Бугу). У річку впадає 5 

великих балок  (Янко, 1998). Назва річки Велика Руда походить від 

апелятива руда у значенні “мокра заболочена низина; місця, що 
заливаються весняною водою” (Янко, 1998). 
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Вартою уваги є кореляція ідеї багатого з плодючістю, родючістю 

поля: Rank as the Roodee – “дуже багатий”. Метафоризація багатства, що 

ґрунтується на лінгвокультурологічній інформації у ФО Everyone cannot 

live at Rotheras, простежується через паралель з дуже багатими землями 

помістя біля Херфорда. Цей фразеологізм з агроонімним компонентом 

вживається як відповідь занадто амбітним людям (Баранцев, 1969). 

Агроонім – назва земельної ділянки, поля, паші (Подольская, 1978).  

Дрімонім (власна назва будь-якої лісової ділянки, лісу, гаю 

(Подольская, 1978)) Academe, гай Академа (назва саду поряд з Афінами, 

де читав лекції Платон) представлений у виразі The Groves of Academe, 

що має значення джерело мудрості, древо пізнання (Баранцев, 1969). 

Перехід через гаї біля Шрабу символізує невдачу: Go thtough Shrubb`s 

copse – “переживати невдачу” (Баранцев, 1969).  

Таким чином, неоднослівні метафоричні номінації з топонімним 

компонентом англійської та української мов поділяються на такі одиниці, 

що містять ороніми, спелеоніми, хороніми, урбаноніми, ойконіми, 

гідроніми, агрооніми та дрімоніми, причому кожна з них має свою 

концептуально-семантичну сферу референції; метафоризація українських 

мовних одиниць відбувається на рівні первинної номінації, в той час 

коли англійські на вторинному.  

Переосмислення назв є продуктивною моделлю творення складних 

метафоричних найменувань з топонімним компонентом, а саме назв 

штатів, регіонів, територіальних областей США через зоосемізми та 

колоративи. В українській мові – через позначення розміру природних, 

геграфічних об’єктів. У перспективі вбачається актуальним дослідити 

інші класи одиниць з онімним компонентом, що дозволить повніше 

представити загальну роль власних назв при фразеотворенні 

неоднослівних найменувань.  

Опрацьований практичний та теоретичний матеріал може стати у 

пригоді створення схеми аналізу мовних одиниць при укладанні 

перекладних багатомовних словників, а також при вивченні спецкурсу із 

міжкультурної комунікації, у викладанні навчальних дисциплін: 

«Порівняльна типологія слов’янських та романо-германських мов», 

«Перекладацький аналіз тексту», «Лінгвокраїнознавство» тощо.  
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Заваринська І.Ф. Етнокультурна маркованість англійських та 

українських складних метафоричних номінацій з топонімним компонентом 

У статті розглядаються національно-культурні мовні одиниці з топонімними 

компонентами в структурно-семантичному та лінгвокультурологічному аспектах. 

Дослідження проводиться на матеріалі англійської  та української мов. Зіставлення 

мовних одиниць із соціально маркованим онімним компонентом дало можливість 

виявити, що найчастіше їх значення ґрунтується на символах та асоціаціях, 

пов’язаних із компонентом-власною назвою. Сталі вираз характеризуються 

яскравою національно-культурною маркованістю. Дослідження їх саментики 

показало відмінності у виокремленні фрагментів інформації, на основі якої 

відбувається фразеологізація. Найбільш продуктивними в аспекті зіставлення 

джерел лінгвокультурної інформації оніма для англійської мови є моделі 

фразеологізмів із асоціативними онімами-символами, для української – із 

соціально маркованими онімними компонентами. У дослідженні запропоновано 

новий підхід до зіставно-типологічного вивчення семантики  національно-

культурно маркованого матеріалу.  

Ключові слова: ономастика, фразеологічні одиниці з топонімним 

компонентом, етимологія, лінгвокультурна інформація, образність фразеологізмів. 

 

Заваринська И. Ф. Этнокультурная маркованость английских и 

украинских сложных метафорических номинаций с компонентом 

топонимом  
В статье рассматриваются национально-культурные языковые единицы с 

топонимным компонентами в структурно-семантическом и 

лингвокультурологическом аспектах. Исследование проводится на материале 

английского и украинского языков. Сопоставления языковых единиц с социально 

маркированным онимным компонентом позволило определить, что чаще всего их 

значение основывается на символах и ассоциациях, связанных с компонентом – 

собственным именем. Языковые единицы характеризуются яркой национально-

культурной спецификой. Исследование их семантики показало различия в 

определении фрагментов информации, на основании которой происходит 
фразеологизация. Наиболее продуктивными в аспекте сопоставления источников 

лингвокультурной информации языковых единиц для английского есть модели 

фразеологизмов с символическими топонимными компонентами, для славянских 

– с социально маркированными онимными компонентами. В исследовании 

предложен новый подход к сопоставимо-типологического изучения семантики 

национально-культурно маркированного материала. 

Ключевые слова: ономастика, фразеологизмы с топонимным компонентом, 

лингвокультурная информация, образность фразеологизмов. 

 

Zavarynska I. F. Еthnocultural marking of English and Ukrainian 

metaphorical denomination with a toponymical components 
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The article deals with the units in the structura-semantic and comparative aspects. 

The nominal units are divided as to the toponimical component. Their nominal structure 

is compared in two languages. The paper suggests a new approach to the contrastive and 

typological study of the linguistic and cultural information of the phraseologisms with 

toponimical components. Idiomatic expressions in English and Ukraine and in all others 

languages may be performed common functions in the sentence. National idioms present 

a suparate universal feature pertained to all languages. These idioms are formed on the 

basis of the component parts images characteristic of a definite national community and 

its languages. A productive model for complex metaphorical names with a toponymic 

component is the names of states, regions, and US territorial areas through zoosseism and 

coloration. In the Ukrainian language – the designation of the size of the natural, 

geographic objects. In the future, it is considered relevant to explore other classes of units 

with a removable component, which will more fully represent the overall role of their 

own names in the phrases of non-verbal names. The research defines the motivation basis 

for the formation of the figurative meaning of the phraseologisms with name components 

in two languages. To research the national-cultural specificity of semantics idioms with 

toponimical components is very important and usefull for people. The nominal structure 

is compared in English and Ukrainian. 

Key words: onomastics, toponimical component, phraseologisms with proper 

name component, linguistic and cultural information, figurativeness of the 

phraseologisms. 
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ІДІОМИ ТА ЇХ РОЛЬ У ДІЛОВОМУ ДИСКУРСІ 

Усі мови світу по-своєму унікальні, особливо яскраво ця унікальність 

проявляється у використанні такої особливої групи виразів, яка відрізняється 

виразністю, образністю та емоційністю, як ідіоми. В англомовному бізнес 

дискурсі ідіоми дуже часто використовуються для створення невимушеної 

атмосфери. Для бізнес-мовлення властивим є характер офіційності і 

основним призначенням мовних зворотів і слів, які використовуються є точне 

та об’єктивне відображення типових службових ситуацій, посилання в 

діловому документі на тих чи інших осіб, дії і т.д. (Povarova & Fedoulenkova, 

2001). Ідіоми в цьому випадку виступають як мовні засоби офіційних паперів 
та мовлення, які надають “яскравість” та емоційну насиченість в 

стандартизованій мові бізнесу. 
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В період бурхливого розвитку міжнародних відносин та процесу 

глобалізації спостерігаємо значні кількісні та якісні зміни у словниковому 

складі англійської мови загалом (Андрусяк, 2003) та англійської економічної 

терміносистеми (Бєлозьоров, 2003) зокрема. Так, знання ділової англійської 

мови є надзвичайно актуальним, оскільки вивчення мови бізнесу не тільки 

спрощує спілкування у професійно-діловій сфері, а й сприяє більш 

комплекснoому розумінню мови. 

Фразеологізми завжди привертали увагу лінгвістів. У своїх працях 

даному питанню приділяли увагу як зарубіжні науковці (Cacciari and Tabossi, 

2014; Chomsky, 1965; Fernando, 1981; Granger and Meunier, 2008; Langlotz, 

2006; Makkai, 2009; Smith, 1925; Баллі, 1961), так і вітчизняні (Виноградов, 

1988; Амосова, 1963; Архангельский, 1964; Телія, 1993; Селіванова, 2004; 

Скрипник, 1973 та ін.). 

Проблеми семантики бізнес-фразеології стали об’єктом дослідження 

вітчизняних авторів (Крайчинська, 2011; Пащенко, 2018, Смирницький, 1956) 

та ін., і зарубіжних мовознавців (Bargiela-Chiappini, 2009 та ін.). 

Вивчення ідіом як мовних одиниць, що найяскравіше відображають 

національні особливості культури народу, світогляду, звичаїв, стереотипів та 

історичного минулого певної нації є важливим у зв’язку з намаганням 

найбільш адекватно зрозуміти ментальність представників різних країн у 

сфері бізнесу. Ідіоми є стійкими сполуками слів, що різняться своєю 

складною семантикою, структурою та функціональністю. 

При вивченні ділової англійської мови необхідно чітко розуміти, що 

знання бізнес-лексики не є основною метою навчання. Куди важливіше 

практичне володіння навичками ділового спілкування в різних ситуаціях. 

Тому особливо актуальним є визначення та характеристика особливостей 

функціонування саме ідіом у висловлюваннях ділового дискурсу. Ідіоми 

активно функціонують в усному варіанті ділового спілкування і в матеріалах 

спеціалізованих ЗМІ. 

Метою статті є дослідження синтаксичних особливостей 

англомовних бізнес-ідіом, які використовуються в діловому дискурсі 

шляхом здійснення контент-аналізу статей з популярного інтернет-

журналу “The Economist”. Автором також були використані словники: 

“Oxford Dictionary of Current Idiomatic English”; “Collins Cobuild Dictionary of 

Phrasal Verbs”.  

Термінологія у сфері фразеології відрізняється: у вітчизняній 

лінгвістиці віддають перевагу термінам “фразеологічна одиниця”, 

“фразеологізм” та “фразема”, а в зарубіжній – “idiom”, “collocation” або “set 

phrase”. Починаючи з 1960-х рр., ідіоматична фразеологія досліджувалася як 

частина цілісної системи мови, а потім ідіоми стали розглядатися в контексті 

їх функціонування в творах і різних ситуативних висловлюваннях (Волошин, 

2014: 25). Історію дослідження сталих виразів можна умовно поділити на 

англоамериканську та континентальну лінгвістичні традиції. Враховуючи те, 
що закордоном майже не використовується термін “фразеологічна одиниця”, 

а натомість – “ідіома”, в досліджені використовуватимемо саме його.  
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Акімото М. (Akimoto, 1999) під ідіомою розуміє: “фразу, сенс якої 

не є сумою значення її складових і, яка має синтаксичну фіксацію”. 

Ланглотц А. (Langlotz, 2006) підтримує це визначення, 

стверджуючи, що в сучасній англійській мові ми можемо знайти діапазон 

фіксованості в ідіомах і, таким чином, внутрішня організація 

ідіоматичних конструкцій може показати більш-менш вражаючі смислові 

характеристики, структурні особливості та невідповідності та обмеження 

їхньої лексикографічної поведінки, що не може бути пояснено 

загальними граматичними правилами даної мови. 

Видатний американський лінгвіст Ноам Хомскі (Chomsky, 1965) 

стверджував, що ідіоми слід враховувати за допомогою спеціального 

класу лексичних правил, що діють на рівні “D-структури”, рівня 

основного граматичного представлення, при якому семантично важливі 

властивості відображаються через канонічну синтаксичну форму. 

Маккай А. (Makkai, 2009) використовує цей термін для всіх 

поліморфних лексичних одиниць. Виноградов В.В. вважає, що основною 

характеристикою фразеологічних одиниць є семантична цілісність або 

неподільність її компонентів. 

Хокет Ч. (Hockett, 2003: 10), поділяє ідіоми на контекстуальні 

(contextual) та екзистенціальні (existential)) та стверджує, що ідіоми не 

обмежуються лише переліком виразів у словнику, але можуть виникати 

із дискурсивних ситуацій.  

Фернандо Ч. та Флауелла Р. (Fernando and Fravell, 1981: 29), 

виокремлюють різні типи ідіоматичності, які корелюють із різними 

категоріями ідіом.  

Так, термін “ідіома” у лінгвістиці може вживатися у широкому та 

вузькому розумінні. У “вузькому” розумінні ідіома – стала, семантично 

непрозора чи метафорична одиниця або ж, за традицією, “із значення частин 

якої не виводиться її значення”, наприклад: a bean counter, an angel investor. У 

“широкому” розумінні ідіома – це загальний термін для багатьох видів 

полілексемних одиниць, незалежно від того, чи вони є семантично 

“непрозорими” (Moon, 1998: 4). 

Ідіоми становлять значну частину англійської мови, але вчені мають 

різні погляди щодо їх класифікації. Для цілей нашого дослідження 

використані ідіоми будуть класифіковані з використанням пропозицій 

В. Виноградова (Виноградов, 1988), стверджуючи, що вони відрізняються за 

своєю семантикою і синтаксичною структурою. 

Для першої групи ідіом значення всієї ідіоми не може бути визначено 

використовуючи значення кожного елемента. 

Такі ідіоми не можна зрозуміти, якщо вони не вивчаються як 

окрема одиниця. Наприклад, “in the red”, “in the black” не стосуються 

кольору, оскільки значення цих ідіом: “мати заборгованість”, “бути 

фінансово успішним”, відповідно. Перша ідіома часто застосовується 
представниками бізнесу і відноситься для позначення в бухгалтерській 

практиці списання або вибуття коштів (We're back in the red because sales 
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are way down this quarter), друга – для позначення надходження коштів 

(I'm pleased to announce that the company is in the black for the fifth 

consecutive year).1 

За Виноградовим (Виноградов, 1988), коли мова йде про поділ ідіом 

за синтаксичною структурою, їх поділяють на п'ять основних типів: 

ідіоми, що функціонують як іменники (N + N, N’s + N, N + prep + N, N + 

Adj, N + and + N, A + N, N + S.C.), дієслова (V + and + V, V+ (one’s)+ 

N+prep, V + one + N, V + S.C., V + N), прикметники (Adj + and + Adj, 

Adj + as + N), прислівники (N + and + N, Prep + N + or +prep + N, Conj + 

clause, Adv + prep + N, Prep + N) або прийменники (Prep + N + Prep).  

В дослідженні ми використовуватимемо визначення ідіоми, 

запропоноване Ч. Фернандо та Р. Флауеллу (Fernando and Flavell, 1981: 33) 

“ідіома це – морфо-синтаксичний феномен, ключовою властивістю якого є 

асиметрія між значенням та синтаксичною будовою”. Крім того, вважаємо, 

що до ідіом варто відносити одиниці, до складу яких входить дві та більше 

вільних морфем.  

Важливим джерелом вивчення ідіом є бізнес-дискурс. Лексика 

періодичних бізнес-видань в основному нейтральна. Але для створення 

емоційно-оціночного або експресивного ефекту можуть бути використані 

ідіоми (Федуленкова, 1998: 24). В англомовну бізнес-періодику увійшло 

багато унікальних ідіом, пов'язаних саме з людиною в бізнесі, з різними 

видами її діяльності в діловому світі. Проведені дослідження видання “The 

Economist” за 2018 рік представлені в табл. 1. 

Таблиця 1. Аналіз журналу рубриrb “Business”  

в журналі “The Economist”  

Назва статті Ідіома 
Синтаксична 

структура 

 

Kim Sang-jo. South 

Korea’s chaebol 

sniper 

to break a/the law 

behind bars 

landslide victory 

a think-tank 

in the air 

to give (someone) face 

to mind the shop 

V + N 

Prep + N 

N + N 

N + N 

Prep + N 

V + one + N 

V + N 

Ant Financial and 

Moneygram. 

Blocked transfer 

to play fair 

to get hold of 

don't mean jack 

under way 

V + N 

V+ N+prep 

V + S.C. 

Prep + N 

Money-laundering in 

Canada. Snow-

washing 

money-laundering 

to take steps 

to make sure 

to do business 

to do (one's) best 

under cover 

N + N 

V + N 

V + N 

V + N 

V + N 

Prep + N 

Salesforce. The to keep track V + N 

                                                             

1 idioms.thefreedictionary.com 
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tower of Benioff to do good 

in order to do 

to have an edge 

V + N 

Prep + N + Prep 

V + N 

Schumpeter. The 

year of the 

incumbent 

to give someone a run for their 

money 

to make the running 

matter of life and death 

V + one + N 

V + N 

N + prep + N 

* Джерело: “The Economist” (January 6th, 2018) 

Результати досліджень, наведених у Таблиці 1, вказують, що в 

кожній статті було використано як мінінмум 3 ідіоми, як максимум 7, 

загальна сума знайдених ідіом – 24. З 24 знайдених ідіом, синтаксична 

особливість 15 ідіом – дієслова, 4 ідіоми – іменники, і 5 ідіом –

прийменники. 

Очевидним є те, що найбільш поширені ідіоми з синтаксичною 

ознакою дієслова, що становить більше половини від загальної кількості 

знайдених ідіом. Ідіоми, що функціонують як прикметники і прислівники 

взагалі не знайдені. 

В результаті дослідження встановлено, що ідіоми бізнес-видання “The 

Economist” є невід'ємною частиною лексичного запасу і використовуються 

для позначення характеристик осіб, відносин і процесів. 

Проаналізувавши ідіоми періодичного бізнес-видання “The 

Economist” за 2018 р. можна зробити висновок, що, незважаючи на те, що 

бізнес-стиль вимагає стислості викладу, чіткості і прямоти 

висловлювання, ідіоми виконують свою функціонально-семантичну 

функцію, а саме – додають експресивності і колоритності. 

Таким чином, виявлено, що ідіоми відіграють важливу роль в 

англійській мові. Хоча науковці все ще дискутують з приводу визначення 

та класифікації ідіом, однозначним є той факт, що часте використання 

ідіом у діловому дискурсі вказує на їх важливими з точки зору базової 

лексики і, отже, в процесі вивчення мови в цілому. Враховуючи незначну 

кількість досліджуваних статей результати потребують подальшого 

дослідження і обґрунтування, оскільки сфера ділового дискурсу є значно 

ширшою і потребує додаткових досліджень. 
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Сивак О.Б. Ідіоми та їх роль у діловому дискурсі 

Ідіоми широко поширені в англомовному бізнес-дискурсі. У статті 

автором приділено увагу аналізу матеріалів, пов'язаних з діловим 

дискурсом, з метою пошуку ідіом, що використовуються в цих 

матеріалах, та їх класифікації. Проведений аналіз показав, що ідіоми 

присутні у всіх досліджуваних статтях. Актуальність статті полягає в 

тому, що часте використання ідіом у діловому дискурсі показує, що 

вони є важливими з точки зору базової лексики і, отже, в процесі 

вивчення мови в цілому. Хоча науковці все ще не мають однозначної 

позиції щодо визначення та класифікації ідіом, автором здійснено 

спробу визначити та класифікувати бізнес-ідіоми, пов'язані з діловим 

дискурсом. Новизна дослідження полягає в тому, що автор обґрунтовує 

необхідність вивчення не лише лексичних одиниць і термінів в рамках 

ділового дискурсу, але й національного колориту мови, менталітету, а 

також специфіки бізнес-переговорів і ділового стилю в умовах 

багатополярності бізнесу. 

Ключові слова: ідіоми, дискурс, бізнес-дискурс, синтаксична 

структура 

 

Сивак Е.Б. Идиомы и их роль в деловом дискурсе. 

Идиомы широко распространены в англоязычном бизнес-дискурсе. В 

статье автором уделено внимание анализу материалов, связанных с деловым 

стилем, с целью поиска идиом, используемых в этих материалах, и их 

классификации. Проведенный анализ показал, что идиомы присутствуют во 

всех исследуемых статьях. Актуальность статьи заключается в том, что 

частое использование идиом в деловом дискурсе показывает, что они важны 

с точки зрения базовой лексики и, следовательно, в процессе изучения языка 
в целом. Хотя ученые все еще не имеют однозначной позиции по 

определению и классификации идиом, автором предпринята попытка 
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определить и классифицировать бизнес-идиомы, связанные с деловым 

стилем. Новизна исследования заключается в том, что автор обосновывает 

необходимость изучения не только лексических единиц и терминов в рамках 

делового дискурса, но и национального колорита языка, менталитета, а также 

специфики бизнес-переговоров и делового стиля в условиях 

многополярности бизнеса. 

Ключевые слова: идиомы, дискурс, бизнес-дискурс, синтаксическая 

структура 

 

Syvak O.B. Idioms and their role in business-discourse. 

The idioms are widespread in English-speaking business discourse. 

In the article, the author focuses on the analysis of materials related to 

business discourse in order to find the idioms used in these materials and  

to classify them. The analysis showed that idioms appear in all the articles 

under study. The urgency of the article refers to the fact that the frequent 

use of idioms in business discourse shows that they are important in terms 

of basic vocabulary and, therefore, in the process of mastering the 

language as a whole. Although scholars do not yet have a clear position 

on the definition and classification of idioms, the author attempts to 

identify and classify business idioms related to business discourse. The 

novelty of the research is that the author substantiates the necessity of 

studying not only lexical units and terms within the framework of 

business discourse, but also the national peculiarities of the language,  

mentality, as well as the specifics of business negotiations and business 

style in the conditions of business multipolarity. 

Key words: idioms, discourse, business-discourse, syntactic structure 
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ОСОБЛИВОСТІ ВЕРТИКАЛЬНОГО ТА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 

ВИМІРІВ МОВНОЇ ВАРІАТИВНОСТІ  

Постановка проблеми та її актуальність. Сьогодні проблема 

варіативності мовних одиниць різних рівнів привертає виняткову увагу 
лінгвістів, оскільки варіативність мови є однією з її основних 

властивостей і надає їй змогу слугувати засобом спілкування людей. 
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Мовна система влаштована так, щоб кожна її одиниця функціонувала у 

вигляді одного зі своїх варіантів. Специфіка їх вживання визначається 

рівнем, до якого належить ця одиниця. У зв’язку з цим питання мовної 

варіативності не втрачає актуальності, оскільки мова постійно 

змінюється і розвивається. 

Реалізація мовних варіантів безпосередньо пов’язана з 

територіальним та соціально-культурним середовищем мовця. Отже, 

актуальною залишається проблема дослідженням зв’язку варіативності 

мови з географічною місцевістю та певною соціолінгвістичною 

ситуацією, в якій мовець реалізує своє мовлення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню чинникiв 

варiювання мови присвячені роботи таких учених, як Р. Аванесов, 

О. Бубеннiкова, М. Маковський, М. Уейклiн, Дж. Чемберс, 

Д. Шахбагова, О. Швейцер та iнших. Питанням територіальної 

диференціації, особливостями мовлення мешканців різних територій 

займалися вітчизняні лінгвісти В. Бондалетов, В. Жирмунський, 

Л. Крисін, О. Петренко, Л. Прокопова та інші. Проблемі соціальної 

диференціації мови приділяли увагу такі вчені, як Ш. Балі, А. Мейе, 

Е. Сепір, А. Сеше та інші. Значним є внесок у дослідження цього питання 

мовознавців В. Виноградова, Г. Винокура, В. Коровушкіна, 

Е. Поліванова, В. Хомякова, Л. Якубинського та інших. 

Проте незважаючи на численні дослідження, питання мовної 

варіативності та її причин не можна вважати повністю вивченим. У 

зв’язку з цим метою статті є схарактеризувати поняття різних вимірів 

мовної варіативності, а також чинники виникнення територіальних і 

соціальних варіантів мови. 

Викладення основного матеріалу. У цілому варiативнiсть у 

лінгвістиці тлумачиться як загальна соцiальна властивiсть i спосiб 

iснування мовної системи та мовної норми. Вона є наслiдком еволюцiї 

мови та пов’язана з її iсторичним характером, тому норма лiтературної 

мови змiнюється. При цьому проблема норми та варiативностi виникає 

саме в перiод спiвiснування мовних варiантiв, тобто декiлькох рiзних 

реалiзацiй однiєї мовної одиницi (Мошнина, 2000, c. 123).  

Найбiльш уживаним серед лiнгвiстiв є визначення норми, 

запропоноване Н. Семенюк, яка трактує її як певну сукупнiсть найбiльш 

стiйких колективних реалiзацiй мовної системи, вживання яких тiєю чи 

iншою мiрою регламентується суспiльством i є для нього обов’язковим 

(Семенюк, 1973, c. 40).  

Поняття норми притаманне майже будь-якій концепції мови. В 

першу чергу це пов’язано з правильністю вибору індивідом певної 

мовної форми. Норма ― це вибір демонстрантів певної мови відповідно 

до критеріїв комунікативної діяльності та її використання згідно з 

вимогами конкретного типу комунікативних подій (Матезиус, 1989).  
Глибше дослідивши закономірності функціонування і розвитку 

мови, можна зробити висновок, що варіювання мовної системи є її 
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нормальним природним станом, оскільки «кожна мова змінюється у часі 

і просторі» (Ястрежембский, 1990 с. 38). Як зазначає В. Ярцева, 

«територіальна, соціальна, професійна, жанрово-стилістична 

диференціація характерна для будь-якої мови» (Ярцева, 1969, с. 213). 

З точки зору М. Кожиної, варіативність ― «це фундаментальна 

властивість мови, зумовлена її соціальною сутністю і комунікативною 

функцією, що забезпечує творчий характер мови й ефективність 

спілкування. Це іманентна властивість природної людської мови на 

противагу штучним мовам, для яких варіативність необов’язкова» 

(Кожина, 1977, с. 129). 

Особливо очевидною варіативність є на лексичному рівні, який 

найбільше відкритий до нових запозичень, хоча досить часто 

варіативність виявляється на всіх рівнях мовної комунікації ― від 

використання одиниць тієї чи іншої мови залежно від умов спілкування 

до усвідомлення мовцем допустимості різних варіантів, що належать 

одній мові (Barber, 1964, p. 12). 

Відомо, що національна мова складається з багатьох підсистем 

(територіальних, соціальних), які пов’язані між собою лексичним 

складом, граматичними та фонетичними правилами. Разом з 

територіальними діалектами, у мові існують соціальні діалекти, або ж 

соціолекти, які є відгалуженням загальнонаціональної мови за своєю 

суттю. Їхнє існування зумовлене соціально-професійною диференціацією 

суспільства. Питання диференціації мови є однією з провідних проблем 

сучасної лінгвістики, яка має давню традицію дослідження у світовій 

науковій думці. Вона бере свій початок від відомої тези І. Бодуена де 

Куртене про «горизонтальне» (територіальне) та «вертикальне» 

(соціальне) членування мови (цит. за Олійник, 2019). 

Отже, з погляду сучасного мовознавства будь-яка мова може 

розглядатися у вертикальній та горизонтальній площинах. Горизонтальне 

членування викликане наявністю в мові територіальної варіативності, 

тобто територіальних діалектів, наріч або говірок. Вертикальне 

членування мови пояснюється існуванням у суспільстві окремих груп, які 

використовують той чи інший соціолект. Іноді спостерігається 

розрізнення між мовою чоловіків і жінок, представників різних 

соціальних та вікових груп. 

Така внутрішня диференціація мови є наслідком та виразником 

соціальної стратифікації суспільства. Чим однорідніша та простіша 

структура суспільства, тим менш диференційована мова, якою у ньому 

розмовляють. Проте й у високорозвинутих та складно структурованих 

суспільствах різниця між варіантами мови не значно велика. Це 

пояснюється тим фактом, що потреба спілкування між представниками 

різних груп зумовлює тенденцію до зменшення розбіжностей у мовних 

варіантах (Крючкова, 1991, c. 44). 
Однак деякі з цих відмінностей все ж можуть ускладнювати 

розуміння групової комунікації. Тому вважаємо за необхідне розглянути 
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типи варіювання мови у рамках її поділу за вертикальним та 

горизонтальним вимірами.  

Варто зазначити, що кожна мова варіюється залежно від її 

функціонування у певному куточку країни, а це неодмінно призводить до 

її територіальної диференціації. Зазвичай у межах однієї країни можуть 

бути кілька територіальних діалектів, які розпадаються на говірки.  

Діалект тлумачиться як різновид певної мови, що вживається як 

засіб спілкування між особами, пов’язаними територіальною, соціальною 

чи професійною спільністю (Розенталь, 2003, с. 105). Деякі дослідники 

(Ф. Жилко (Жилко, 1972), С. Ігнатенко (Игнатенко, 2004) ) зазначають, 

що діалект є тотожним такому поняттю, як говірка. Проте «діалект» та 

«говірку» варто розглядати лише як відносно синонімічні поняття, адже 

часто вони пояснюються мовознавцями по-різному. Наприклад, Х. Поль 

під говіркою розуміє географічно обмежену розмовну форму, яка 

вживається в окремих місцях певного мовного ареалу. Натомість 

діалектом автор називає сукупність мовних ознак, спільних для кількох 

говірок певного мовного ареалу (Pohl, 1997).  

Як зазначає Ф. Жилко (Жилко, 1972), сукупність структурно 

близьких діалектів утворює наріччя, а сукупність усіх наріч ― діалектну 

мову, яка поряд з літературною є однією з основних форм існування 

національної мови. Відповідно до визначення В. Жирмунського, діалект 

являє собою єдність, історично складену в процесі суспільно зумовленої 

взаємодії з іншими діалектами загальнонародної мови, тобто є 

результатом не тільки диференціації, а й інтеграції (Жирмунский, 1936b, 

с. 23). 

Між двома різними діалектами за сприятливих умов можуть 

утворюватися мовні варіанти перехідного типу, які об’єднують у собі 

риси, властиві територіально близьким діалектам. Змішані діалектні 

форми здатні виникати не лише в зонах безпосереднього контакту двох 

діалектів, а й бути результатом контакту діалекта місцевого населення з 

діалектом мігрантів або навпаки. Подібне змішування спостерігається 

також у діалектах, які знаходяться в іншомовному оточенні. Результатом 

взаємодії говірок або діалектів може стати утворення специфічних 

мовних рис, які не представлені в жодному з мовних варіантів, що були 

залучені до взаємодії (Жирмунский, 1936а, с. 135). 

У зв’язку з цим розрізняють територіальний (регіональний) 

діалект як вид мови, який використовується в конкретному районі (засіб 

спілкування місцевого населення) і соціальний діалект – різновид мови, 

яким говорять певні соціальні групи (релігійні, етнічні, економічні, 

політичні, професійні тощо). Соціальні та територіальні діалекти 

ґрунтуються на стандартній мові та відрізняються від неї лише 

особливою лексикою і словотвором. Разом з цим, сучасні територіальні 

діалекти здебільшого є соціальними діалектами, якими говорять лише 
нижчі верстви міського населення (наприклад, у Великій Британії, 

Франції, Росії, де присутній низький соціальний статус діалектів). Однак 
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є країни, де територіальні діалекти користуються великим авторитетом 

(наприклад, Німеччина, Швейцарія), або ж мають зв’язок із 

територіальними різновидами мови (наприклад, США). Використання 

регіональних діалектів у зазначених країнах менш прив’язане до 

соціальної групи і має територіальний характер (Лабов, 1975, c. 117). 

На думку П. Сорокіна, соціальні діалекти мають нечіткі і проникні 

межі між соціальними групами у зв’язку з існуванням так званої 

вертикальної мобільності ― можливості рухатися вгору і вниз 

соціальними сходами (Сорокин, 1992). Ступінь зміни мови та її 

соціального і територіального статусу знаходиться у пропорційній 

залежності: чим вищим є статус, тим менший територіальний вибір і, 

навпаки, нижчі прошарки суспільства використовують більше лексичних 

та граматичних варіацій. Отже, чим більш різноманітним є соціум, тим 

більш дивергентними є територіальні варіанти його мови. Варто 

наголосити, що соціальні явища часто йдуть всупереч законам зміни 

мовних систем згідно з власними специфічними законами: кожній мові 

притаманна мінливість для збереження її у стані придатності. Важливість 

соціальних явищ в житті будь-якого мовного співтовариства 

невипадкова, оскільки соціальні критерії є провідними у територіальній 

диференціації етно-лінгвістичних громад (Барбер, 1972, c. 251). 

Отже, на мовну різноманітність значною мірою впливають 

географічні чинники, які включають розмір території. Проте не тільки 

територіальний вплив сповільнює або прискорює зміст і масштаби 

розвитку мови, а й соціальний, критерії якого мають найбільш значний 

вплив на розвиток і характер функціонування мови та вибір мовцями 

певних інструментів залежно від комунікативних ситуацій. 

При цьому всі або майже всі соціально обумовлені різновиди 

мови, незалежно від їх структурних і функціональних особливостей, у 

широкому розумінні можуть бути віднесені до категорії соціальних 

діалектів, або ж соціолектів. Однак серед сучасних дослідників, як і 

раніше, немає єдності щодо тлумачення терміна «соціальний діалект» та 

визначення його критеріїв. Здебільшого вони під поняттям «соціолект» 

розуміють групову мову, статус якої ще не є цілком визнаним (Ерофеева, 

2010). 

Часто поняття «соціолект» вживається у лінгвістичних 

дослідженнях та у науковій літературі неоднозначно: як синонім варіанту 

мови, як синонім мови певної групи, як загальне поняття для професійної 

мови чи жаргону або ж як мова певного соціального прошарку. Так, за 

М. Цвіллінгом, соціолект є специфічною формою існування й 

функціонування мови, властивою певній соціальній групі (цит. за 

Мечковская, 2000, с. 112).  

О. Петренко визначає соціолект як основну одиницю соціальної 

стратифікації мови і наголошує, що, незважаючи на наявність різних 
формулювань у визначенні цього поняття, всіх їх об’єднує загальна теза 
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стосовно того, що він є мовним варіантом, типовим для певної соціальної 

групи носіїв мови (Петренко, 2009).  

Українська дослідниця Л. Ставицька наголошує на умовному 

характері терміна «соціальний діалект», адже позначувані ним різновиди 

мови актуалізуються лише у певних ситуаціях та обов’язково 

змінюються в інших (Ставицька, 2005).  

Соціолект містить у собі поняття соціального типу, що 

проявляється в людини під впливом рис, властивих певним ґендерним та 

віковим категоріям, національності, етнічній та соціальній групам. З цієї 

точки зору соціолект є мовою «середнього індивіда», що представляє 

свою соціальну групу, культуру; іншими словами, соціолект є 

інваріантною соціально-маркованою підсистемою мови (Ерофеева, 2010, 

с. 21-25).  

Отже, соціолект визначає певну мовленнєву поведінку, що має 

відмінності від групи до групи, які утворили власні назви для позначення 

різних речей. Спільною рисою усіх мовних варіантів, які називаються 

соціолектами, є те, що вони виступають додатковим засобом спілкування 

окремих соціальних, професійних, групових та вікових колективів. 

Виникаючи як відповідь на різні професійні та групові потреби окремих 

колективів, соціолекти завжди співіснують у мовленнєвій практиці з 

іншими формами існування мови, які завжди виконують роль первинних, 

основних, а соціолекти є доповненням до них (Олійник, 2019). 

У той же час В. Жирмунський до соціальних діалектів включає і 

територіальні діалекти (говірки селян), і напівдіалекти (мову міського 

міщанства), і літературну мову (у її розмовній і писемній формах), 

називаючи їх «соціальними рівнями мови», а відтак ― наслідком 

класового розподілу суспільства (Жирмунский, 1969, с. 23). 

Німецький дослідник Х. Леффлер (Löffler, 2010, s. 105) виділяє 

соціолекти та їх ознаки як характерні властивості окремих груп, які 

можуть свідчити про належність до соціального угруповання. Самі групи 

визначаються на основі позамовних соціальних ознак. Характерні 

соціолектні риси можуть бути представлені цілим набором ознак 

(варіантом) та повністю або частково формувати соціальну групу, 

основною ознакою якої буде її мова. Сукупність мовних ознак є основою 

для групових (професійних) жаргонів. Розуміння соціолекту як мовної 

поведінки суспільно відокремленої групи осіб дає змогу, на думку 

вченого, вважати вищезазначені мовні явища, а також спеціальні мови 

соціолектами. Фахові мови та професійні жаргонізми Х. Леффлер 

зараховує до функціональних мовних варіантів. Власне соціолектами 

науковець називає лише ті мовні варіанти, носії яких утворюють окрему 

групу у суспільстві на основі інших ознак [Löffler, 2010]. 

Учений В. Кеніг наголошує, що до соціолектів слід відносити 

також особливі та спеціальні мови, визначальною особливістю яких є 
сприяння інтеграції членів такого співтовариства та їх ізоляції від 

зовнішнього оточення, а також вживання спеціальних мов як засобу 
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ідентифікації при зарахуванні до співтовариства інших осіб. Такі мови 

дослідник називає «контр-мовами», оскільки вони слугують для мовного 

відокремлення від оточуючих та протиставлення себе іншим (König, 

1994, s. 133). 

Окрему групу соціолектів складають жаргони та арго. Однак, на 

думку В. Жирмунського, арго «не є соціальним діалектом у чіткому 

розумінні», оскільки розвивається у межах конкретної мови і діалекту як 

«лексика і фразеологія спеціального призначення» (Жирмунский, 1969, 

с. 25). Подібну точку зору щодо професійних мов, жаргонів та арго 

дотримується Б. Серебренников, який називає їх не діалектами, а 

«соціальними варіантами мови» або «мовними стилями», адже «вони не 

мають специфічної фонетичної системи, специфічної граматичної будови 

й існують на базі звичайної мови» (Серебренников, 1970, с. 496). 

При розгляді критеріїв вивчення соціальної варіативності 

мовлення одним з основних є питання вибору мовцем лінгвістичних 

засобів, зумовлених позамовними чинниками соціально-психологічного 

характеру. Це дає змогу аналізувати закономірності мовної поведінки 

людини в реальних умовах, які об’єднуються згідно таких чинників, як 

вік, стать, клас / прошарок, рівень освіти, місце народження, соціальна 

роль тощо. У цьому контексті мовні варіанти можна умовно об’єднати в 

соціально престижні та соціально стигматизовані. До перших належать ті 

мовні форми, що отримують високу соціальну оцінку через їх асоціацію 

у слухача із високим соціальним статусом мовця. Соціально 

стигматизовані варіанти є мало престижними, оскільки вони 

асоціюються, як правило, з невисоким соціальним положенням мовця. 

Проте досить складно розділити варіанти повсякденного мовлення за 

мірою їх престижності, адже у мові, як і в інших системах, багато чого є 

відносним. Варіанти, що є престижними для однієї соціально-культурної 

ситуації, можуть виявитися мало престижними для іншої. Проте як 

відзначає В. Вольфрам, «мовні варіанти розподіляються не за ступенем 

престижу, а за ступенем їх стигматизованості. Було б несправедливим 

стверджувати, що мовлення, в якому відсутні форми подвійного 

заперечення, є престижним. Було би більш правильним оцінити його як 

таким, що не є стигматизованим» (Wolfram, 1991, с. 97). 

Кожен мовенць має здатність свідомо переходити з одного 

варіанта на інший. Такий перехід може бути горизонтальним ― від 

одного територіального діалекту до іншого, або вертикальний ― від 

менш соціально престижного до більш соціально престижного та 

навпаки. Слід зазначити, що при подібному переході спостерігається, 

зазвичай, зміна лексичних та синтаксичних елементів речення, а 

фонетичних або морфологічних ― порівняно рідше (Wolfram, 1991, 

p. 142).  

Проте горизонтальний перехід спостерігається значно частіше, 
ніж вертикальний. Причиною цього є те, що носіям певного мовного 
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варіанту за природних соціолінгвістичних умов невластиво використовувати 

нерідні для них регіональні або етнічні діалекти (Payne, 1980).  

Прикладом горизонтального переходу всередині стандартного мовного 

варіанту є рух від більш формального до менш формального та навпаки, 

зокрема, використання повних форм без скорочень, більш повне, чітке й 

однозначне висловлення думки, наприклад, у письмовому мовленні або при 

читанні публічних лекцій через формальність соціально-лінгвістичної ситуації. 

Зворотній перехід теж можливий. Певні соціокультурні контексти передбачать 

не таку офіційну лінгвістичну ситуацію та, відповідно, припускають певну 

свободу у виборі стандартних мовних форм (Wolfram, 1991, p. 143). 

Інший тип мовного переходу ― вертикальний ― є соціально 

зумовленим. Він тією чи іншою мірою присутній у мовленні майже кожної 

людини. Залежно від соціально-культурного контексту мовець може переходити 

за вертикальною шкалою від найменш соціально-престижного, тобто найбільш 

діалектно-забарвленого варіанту, до найбільш соціально-престижного, або 

найменш соціально-забарвленого, тобто до стандартного варіанту. Більш 

формальна ситуація передбачає наявність меншої кількості соціально 

стигматизованих варіантів та більшу кількість соціально-престижних (Wolfram, 

1991, p. 145).  

Отже, при горизонтальному переході усередині стандартної мови 

виявляється варіативність у межах норми, у той час як при вертикальному 

переході спостерігається варіативність мовних форм поза мовною системою.  

Висновки. Як підсумок, варiативнiстю слід називати таку властивiсть 

мови та мовної норми зокрема, що дає змогу змiнювати протягом природної 

еволюцiї змiстову наповненість мовних одиниць різного рівня пiд впливом 

внутрiшнiх або зовнiшнiх чинникiв. З точки зору сучасного мовознавства кожна 

мова може бути розглянута у горизонтальній та вертикальній площинах. 

Горизонтальне членування пояснюється наявністю в мові територіальної 

варіативності (територіальних діалектів, наріч та говірок), а вертикальне 

зумовлене існуванням у суспільстві окремих груп, які використовують той чи 

інший соціолект. Унаслідок того, що мову прийнято розглядати як сукупність її 

різновидів із урахуванням територіальної, соціальної та інших типів 

стратифікації, варіативність є надзвичайно важливим мовним явищем, яке 

вимагає подальшого вивчення. 

У зв’язку з цим перспективи подальших досліджень у контексті 

означеної проблематики полягають, зокрема, у визначенні основних 

характеристик мовної варіативності англійської мови та її діалектів, оскільки 

вона є полінаціональною, а детальне вивчення її з цієї точки зору складає 

науковий інтерес. 
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Тернієвська Є.Й. Особливості вертикального та 

горизонтального вимірів мовної варіативності. 

У статті розкрита проблема різних вимірів мовної варіативності, а 

також чинники виникнення територіальних і соціальних варіантів мови. 

Було з’ясовано, що варіативність у лінгвістиці тлумачиться як загальна 

соціальна властивість і спосіб існування мовної системи та мовної норми. 

Особливо очевидною варіативність є на лексичному рівні, який 

найбільше відкритий до нових запозичень.  

У результаті аналізу сучасних мовознавчих джерел було 

встановлено, що кожна мова може бути розглянута у горизонтальній та 

вертикальній площинах. Горизонтальне членування пояснюється 

наявністю в мові територіальної варіативності (територіальних діалектів, 

наріч та говірок), а вертикальне зумовлене існуванням у суспільстві 

окремих груп, які використовують той чи інший соціолект. Унаслідок 

того, що мову прийнято розглядати як сукупність її різновидів із 

урахуванням територіальної, соціальної та інших типів стратифікації, 

варіативність продовжує бути надзвичайно важливим мовним явищем, 

відкритим для подальшого вивчення. 

Ключові слова: варіативність мови, мовна норма, вертикальний та 

горизонтальний виміри варіативності, діалект, соціолект. 

 

Терниевская Е.И. Особенности вертикального и 

горизонтального измерений языковой вариативности. 

В статье раскрыта проблема различных измерений языковой 

вариативности, а также факторы возникновения территориальных и 

социальных вариантов языка. Было выяснено, что вариативность в 

лингвистике истолковывается как общее социальное свойство и способ 

существования языковой системы и языковой нормы. Особенно 

очевидной вариативность является на лексическом уровне, который 

более открыт для новых заимствований. 

В результате анализа современных языковедческих источников 

было установлено, что каждый язык может быть рассмотрен в 

горизонтальной и вертикальной плоскостях. Горизонтальное членение 

объясняется наличием в языке территориальной вариативности 

(территориальных диалектов, наречий и говоров), а вертикальное 
обусловлено существованием в обществе отдельных групп, которые 

используют тот или иной социолект. Вследствие того, что язык принято 
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рассматривать как совокупность его разновидностей с учетом 

территориальной, социальной и других типов стратификации, 

вариативность продолжает быть чрезвычайно важным языковым 

явлением, открытым для дальнейшего изучения. 

Ключевые слова: вариативность языка, языковая норма, 

вертикальное и горизонтальное измерение вариативности, диалект, 

социолект. 

 

Terniievska Y.Y. Peculiarities of vertical and horizontal 

dimensions of language variation. 

The article reveals the problem of different dimensions of language 

variation, as well as the factors of the appearance of territorial and social 

language variants. The realization of language variants is directly related to the 

territorial and socio-cultural environment of the speaker. Thus, the problem of 

connection of the language variation with the geographical area and a certain 

sociolinguistic situation in which the speaker implements his speech, remains 

topical. 

It was found that variation in linguistics is interpreted as a general 

social property and a way of existence of the language system and language 

norm. Variation is more obvious on the lexical level, which is the most open to 

new borrowings. 

As a result of modern linguistic sources analysis it was defined that 

each language can be considered in horizontal and vertical planes. Horizontal 

division is explained with the presence of territorial variability in the language 

(territorial dialects and subdialects), and the vertical one is due to the existence 

of separate groups in society, which use one or another sociolect. Due to the 

fact that the language is considered to be a collection of its varieties, taking 

into account the territorial, social and other types of stratification, variation 

continues to be an extremely important language phenomenon, which is open 

for further study. 

Key words: language variation, language norm, vertical and horizontal 

dimensions of variation, dialect, sociolect. 
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THE PROBLEN OF MULTILINGUALISM AND LINGUISTIC 

DIVERSITY IN THE EUROPEAN SOCIETY 

Mankind has achieved modern success in the field of science, culture, 

technology due to the fact that it was able to adapt to different circumstances, 

adapt to new conditions, and the most important due to exchange international 

acquired experience. The numerous ethnic, cultural, and linguistic differences 

of Europeans are primarily indicated by peculiar historical and geographical 

factors, as well as great mobility of the population. The processes of 

globalization, the formation of interstate and supranational entities create a 

new situation in the field of language policy. In this regard, the European 

Union proposes and implements a complex and a typical for the world model 

of language construction.  

Foreign scientists B. Gavring, R. Bell, I. Savikien and A. Sormunen 

made a significant contribution to the development of the language policy of 

the European Union. The problems of language variety are highlighted in the 

works by H. Haarmann, T. Bohn, R. Nordquist, etc. Among Ukrainian 

researchers, whose works are dedicated to the language matter as follows: V. 

Horbatenko, A. Kalinovsky, A. Korzh, V. Kulik, A. Medvedev, L. Nagorna 

and V. Radchuk. 

The relevance of the study is determined by one of the problems of the 

development and coexistence of many languages and their varieties within 

Europe. 

The aim of the proposed article is to determine the place of 

multilingualism, as well as linguistic diversity in the European society. The 

scientific innovation of the research is due to the phenomenon of 

multilingualism and linguistic diversity, which are relevant in accordance with 

the processes taking place in the global geopolitical space. 

There are a lot of official, national and spoken languages within 

Europe. 

Multilingualism is the use of more than one language, either by an 

individual speaker or by a community of speakers. It is believed that 

multilingual speakers outnumber monolingual speakers in the world's 

population. More than half of all Europeans claim to speak at least one 
language other than their mother tongue; but many read and write in one 

language. Always useful to traders, multilingualism is advantageous for people 

https://orcid.org/0000-0003-4213-5563
https://en.wikipedia.org/wiki/Language
https://en.wikipedia.org/wiki/Monolingualism
https://en.wikipedia.org/wiki/Europeans
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wanting to participate in globalization and cultural openness. Owing to the 

ease of access to information facilitated by the Internet, individuals' exposure 

to multiple languages is becoming increasingly possible. People who speak 

several languages are also called polyglots (Nordquist, 2018). “Majesty, the 

Herr Direttore, he has removed uno balletto that would have occurred at this 

place,” – here is a bright example of multilingualism. 

 European continent is considered to have great linguistic and cultural 

differences, and Europeans have always been conscious of linguistic diversity. 

That’s why the distribution of languages is extremely uneven. In the regions 

where the number of indigenous languages is relatively small (western 

Europe), the largest number of immigrant languages is encountered. In eastern 

Europe, for instance, the number of indigenous languages is considerably 

larger, but the number of immigrant languages is considerably smaller than in 

western Europe. The concentration of languages is proved to be the largest at 

the periphery in the Caucasus region. Thus, in this region, more than 50 

languages are spoken, which belong to a half-dozen language families. From 

the perspective of historical linguistics, the history of Europe is the history of 

its Indo-Europeanization. The fact is that the area of distribution of languages 

of other language families has contracted continuously as increasing numbers 

of speakers of these languages have been assimilated over a long period of 

time.  

The language communities in Europe consist of a total of 740 million 

inhabitants. These languages include autochthonous languages, such as 

Basque, German or Hungarian, as well as immigrant languages from other 

parts of the world, such as Amharic, Kurdish or Vietnamese. The numbers of 

speakers for the individual languages vary considerably. Top of the list in 

terms of number of speakers is Russian with 172 million speakers in Europe 

(native speakers and second language). Bottom of the list is the smallest 

language community of Europe, the Livonian speakers, who consist of less 

than ten people (Haarmann, 2017). 

Europe has far exceeded all other continents regarding the export of 

languages. There is no other continent from which so many languages have 

been spread around the world, taking root elsewhere in the world and giving 

rise to global language communities. Most world languages, i.e. languages 

with global communicative functions, are European in origin and belong to the 

Indo-European family of languages. The result of this language export from 

the 15th century onward is a vast increase in the numbers of speakers 

(Haarmann, 2010).  

According to Bohn’s investigation (Bohn, 2018), nowadays the 

majority of speakers of languages such as English, Spanish and French live in 

regions outside of Europe. The proportion of speakers in Europe compared to 

those in other continents varies considerably between the individual 

languages: 

 Total number of 

speakers 

Number in Europe Number outside Europe 

http://ieg-ego.eu/author/haarmannh
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English 573 million 61.3 million (10.7%) 511.7 million (89.3%) 

Spanish 352 million 39.4 million (11.2%) 312.6 million (88.8%) 

Russian 242 million 172.8 million (71.4%) 69.2 million (28.6%) 

French 131 million 62.4 million (47.6%) 68.6 million (52.4%) 

German 101 million 96.9 million (96.0%) 4.1 million (4.0%) 

Ukrainian 39 million 38 million (97.4%) 1 million (2.6%) 

As we can see, German and Russian are Europe-centred, with the vast 

majority of speakers of these languages living in Europe. Languages such as 

English and Spanish, on the other hand, have far more speakers overseas, and 

the speakers in the countries of origin constitute a minority of the total number 

of speakers. 

According to a 2017 Eurobarometer survey: 

The most widely spoken foreign 

languages in the European society are: 

The most useful foreign languages 

are: 

English – 48% 

 

           English – 57% 

French – 22%  

 

German – 17% 

 

German – 21% 

 

French – 16% 

 

Spanish – 8% 

 

Spanish – 10% 

 

Thus, more than half of Europeans (54%) are able to have a 

conversation in a foreign language, due to a 2017 Eurobarometer survey, while 

25% can speak at least two additional languages. Although the European 

Parliament is keen to promote language learning, it also believes it is 

important for people to be able to follow its work in their own language 

(Infographic, 2017). 

It’s no wonder, there are over 150 different languages spoken in this 

small continent. The majority of these languages evolved from the Indo-

European family language tree. 

1.  English 
English, the global lingua franca has 400 million native speakers 

worldwide, with around 70 million living of those in Europe. It’s the de facto 

(but not “official”) language of the United Kingdom and the Republic of 

Ireland, but the large number of English-speaking expats residing in Europe 

also adds to this number. As for second language speakers, about a third of 

older Europeans can speak English, while nearly half of 15- to 35-year-olds 

have a mastery of the language. Though some scholars theorize that the 

political realities of Brexit may weaken the dominance of English in Europe in 

the future (Bohn, 2018). 

2.  German 
The language of philosophers and thinkers, German comes in second 

for the largest native-speaking population in Europe. It’s the sole official 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf
https://www.babbel.com/en/magazine/how-and-why-did-english-supplant-french-as-the-world-s-lingua-franca
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language of Germany, Austria and Liechtenstein, and it’s a co-official 

language in Switzerland, Belgium and Luxembourg. With all of those 

countries combined, approximately 95 million people in Europe speak German 

as their first language. But do you know that German is the mostly widely-

understood language after English? This is because it’s popular as a second (or 

third, or fourth) language in Denmark, the Netherlands, Slovenia, Sweden, 

Poland, Finland, Hungary, and many other European countries. 

3.  French 
After Russian and German, the next most spoken language in Europe is 

French, with about 80 million native speakers. It is the official language 

of France, as well as a co-official language of Belgium, Switzerland and 

Luxembourg. If you consider the percentage of the population that learn 

French as a second language, then over 30% of European inhabitants know the 

language, making it a great choice for those who want to travel around the 

continent. Therefore, French’s global reach is even more impressive than its 

usefulness in Europe, as almost 30 countries claim French as an official 

language or an administrative language. 

4.  Spanish 
For years now, Spain has enjoyed a covetable position as one of 

Europe’s best travel destinations — especially for other Europeans looking for 

a warm and relaxing summer vacation. Well, along with the fact that 45 

million Europeans claim Spanish as their mother tongue, is reason enough to 

start learning this language. By the way, do you know that Spanish is one 

of the easiest languages for English speakers to learn? Spanish’s prestige 

grows even more when leaving Europe: 20 countries have Spanish declared as 

an official language and over 480 million individuals are Spanish native 

speakers throughout the globe, making it the second most widely-spoken 

language in the world (Bohn, 2018). 

But we are Ukrainians and we can’t help mentioning our lingua franca 

or mother tongue.  

5.  Ukrainian 
The national language of Ukraine is spoken by 39 million native 

speakers, with the majority residing in Europe. Ukraine is actually the largest 

country by area in Europe (when one excludes France’s overseas territories 

and the asian continental portion of Russia). More than that, if you have 

knowledge of Ukrainian, you’ll also end up understanding a lot of Russian. 

The functioning and distribution of the Ukrainian language is 

traditionally explored from two perspectives: dialectological and 

sociolinguistic. Dialectology focuses on regional intra-language differences. 

Sociolinguistics considers the language in a wide extra-language public 

context, uses a range of sociological techniques. According to the results of 

dialectological studies, the territory of the country is divided into various 

dialects, zones of concentration of characteristic linguistic phenomena, which, 
however, are not interpreted as separate linguistic communities, that is, groups 

https://www.intrepidtravel.com/france/?utm_campaign=babbel-2018&utm_medium=inclusion&utm_source=Babbel&utm_content=france
https://www.babbel.com/en/magazine/how-many-people-speak-french-and-where-is-french-spoken
https://www.intrepidtravel.com/spain/?utm_campaign=babbel-2018&utm_medium=inclusion&utm_source=Babbel&utm_content=spain
https://www.babbel.com/en/magazine/easiest-languages-for-english-speakers-to-learn
https://www.babbel.com/en/magazine/how-many-people-speak-spanish-and-where-is-it-spoken
https://www.babbel.com/en/magazine/how-and-why-did-english-supplant-french-as-the-world-s-lingua-franca
https://www.intrepidtravel.com/ukraine/?utm_campaign=babbel-2018&utm_medium=inclusion&utm_source=Babbel&utm_content=ukraine
https://www.babbel.com/en/magazine/differences-russian-ukrainian
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of people who have common norms and ideas about the language (Belei, 

2017). 

There are countries with one and several state languages in the world 

(for example, in Ukraine, France, Great Britain there is only one state 

language; in Belgium state languages are Flemish, French, German; in 

Luxembourg – French, German; in Finland – Finnish and Swedish; in 

Switzerland – German, French, Italian; but in Russia, since 1995, according to 

the law, there were 19 state languages and 10 titles; in Belarus there are two 

state languages – Belarus and Russian. In India, for instance, 15 languages are 

mentioned in the Constitution. In countries where there are several state 

languages, you must know all languages without exception in order to get a 

state post (Stoikova, 2013). 

But why are we speaking about multilingualism and linguistic diversity 

as a problem? Because together with such concepts as respect for personality, 

tolerance, openness to other cultures, linguistic diversity of peoples within 

European countries is one of its key values. Therefore, the activities of the 

European Community are aimed at encouraging and supporting many 

languages. With the enlargement of the EU, linguistic diversity has become a 

new challenge in the functioning of the EU. Overcoming the problems of 

multilingualism is realized through the implementation of various programs to 

stimulate language learning, relevant reforms of the educational systems of the 

EU member states are being carried out. The language policy of the European 

Union testifies to the crucial importance of language learning in integration 

processes. The increase in the weight of linguistic policies reflected even in 

the structure of the European Commission. The issue of language policy in the 

EU states, especially those relating to the provision of multilingualism, is 

directly attributed to the competences of the governments of the EU member 

states (national, regional, local). The main role of the supranational institutions 

of the European Union in this area is the establishment of a policy that is 

ensured by cooperation between member states in the field of language 

construction. In order not to lose their uniqueness, multicolour for EU citizens, 

special conditions are created in order to give the opportunity to improve the 

ownership of the native language, study at least two foreign languages, 

increase their competitiveness in the world labour market, enrich them 

intellectually. Obviously, language policy in Ukraine should be conducted 

precisely in the light of the prospect of the European integration. Indeed, 

becoming a full member of the united Europe our state will be able to exist 

under the appropriate conditions. First, this is when Ukrainian citizens will 

have access to EU documentation and reliable information about the European 

Union. Therefore, as in the European Union, the relevant policy in the sphere 

of transfers must be implemented in our country. It has long been necessary to 

create a powerful translation center for European documentation. Secondly, it 

must be implemented identical policy of teaching foreign languages to the 
European one, as it is difficult to imagine being a member of a multilingual 
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community. Integration of Ukraine into the European Union also contributes 

to the implementation of the EU language policy (Tarasenko, 2010). 

The experts concluded that there is no point in defending a language. 

This, at the end, will lead to protests. On the other hand, scientists consider it 

impossible to control language diversity. 

According to scientists, the ideal model of language coexistence does 

not exist. But, using the components of various models, it is quite possible to 

develop your own model in accordance with the requirements of this context. 

So, our country, Ukraine, should make a decision what will correspond to its 

historical tradition, heritage, requirements of modernity and the will of the 

Ukrainian people. Either we will follow the example of countries that are 

officially monolingual, like France or the United Kingdom, or we will use the 

experience of officially multilingual states like Switzerland, Belgium, Canada, 

etc., or our people will choose their own way in the language policy. 

Perspectives for further developments on this topic. Strengthening 

democracy and European integration aspirations of Ukraine require the 

solution of language issues and the introduction of tolerant, legal methods for 

resolving linguistic conflicts. Revitalization in this area is a prerequisite for the 

consolidation of a modern Ukrainian society, since many aspects of language 

use are still not regulated at the state level. 
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Биндас О.М. Проблема мультилінгвізму та мовної 

різноманітності в Європейському суспільстві. 

У статті розглянуто феномен мультилінгвізму та мовної 

різноманітності в Європі. Незважаючи на виклики, породжені 

відмінностями у впровадженні політики і практики багатомовності в 

різних державах, порівняльні дані, представлені в цьому дослідженні, є 

багатим джерелом для міжнаціонального огляду. Автор наголошує, що 

разом із такими поняттями, як повага до особистості, толерантність, 

відкритість до інших культур, мовна різноманітність народів у 

Європейському суспільстві становить одну з ключових його цінностей. 

Разом з експертами ми дійшли висновку про те, наша країна, Україна, 

має прийняти рішення, що відповідатиме її історичній традиції, 

спадщині, вимогам сучасності та волевиявленню українського народу. 

Або ми наслідуватимемо приклад країн, які офіційно є одномовними, як 

Франція чи Великобританія, або скористуємось досвідом офіційно 

багатомовних держав, як Швейцарія, Бельгія, Канада тощо, або наш 

народ обере свій власний шлях у мовній політиці. 

Ключові слова: мультилінгвізм, мовна різноманітність, мова, 

суспільство, Європа. 

 

Биндас Е.Н. Проблема мультилингвизма и языкового 

разнообразия в Европейском обществе. 

В статье рассмотрены феномен мультилингвизма и языкового 

разнообразия в Европе. Несмотря на вызовы, порожденные различиями 

во внедрении политики и практики многоязычия в разных государствах, 

сравнительные данные, представленные в этом исследовании, являются 

богатым источником для межнационального обзора. Автор отмечает, что 

вместе с такими понятиями, как уважение к личности, толерантность, 

открытость к другим культурам, языковое разнообразие народов в 

Европейском обществе составляет одну из ключевых его ценностей. 

Вместе с экспертами мы пришли к выводу о том, наша страна, Украина, 

должна принять решение, что будет соответствовать ее исторической 

традиции, наследии, требованиям современности и волеизъявлению 

украинского народа. Или мы будем следовать примеру стран, которые 

официально являются одноязычными, как Франция или Великобритания, 

или воспользуемся опытом официально многоязычных государств, как 

Швейцария, Бельгия, Канада и т.д., или наш народ выберет свой 

собственный путь в языковой политике. 

Ключевые слова: мультилингвизм, языковое разнообразие, язык, 

общество, Европа. 

Byndas O.M. The problem of multilingualism and linguistic 

diversity in the European society. 

The article investigates the phenomenon of multilingualism and 
linguistic diversity in Europe. Despite the challenges posed by differences in 

the implementation of policies and practices of multilingualism in different 
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states, the comparative data, presented in this study, are a rich source for 

cross-national review. The author notes that together with such concepts as 

respect for the individual, tolerance, openness to other cultures, the linguistic 

diversity of folks in the European society is one of its key values. Therefore, 

the activities of the European Community are aimed at encouraging and 

supporting many languages. Obviously, the language policy in Ukraine should 

be conducted precisely in the light of the prospect of the European integration. 

Indeed, becoming a full member of the united Europe our state will be able to 

exist under the appropriate conditions. Together with the experts, we came to 

the conclusion that our country should make a decision that will correspond to 

its historical tradition, heritage, requirements of modernity and the will of the 

Ukrainian people. Either we will follow the example of countries that are 

officially monolingual, like France or the United Kingdom, or we will use the 

experience of officially multilingual states like Switzerland, Belgium, Canada, 

etc., or our people will choose their own way in the language policy. 

Key words: multilingualism, linguistic diversity, language, society, 

Europe. 
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ГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТИХ ІМЕН В 

СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ 

Використання різноманітних графічних засобів є дуже 

популярним серед користувачів німецькомовної віртуальної комунікації, 

так як вони допомагають здійснити основну мету комуніканта: заявити 

про себе як про неповторну, неординарну особистість. На думку Т. 

Жеребило, «если графика определяет значения букв в их сочетаниях друг 

с другом вне зависимости от конкретных слов, то орфография 

формулирует правила написания букв в конкретных словах и морфемах» 

(Жеребило, 2010). Отже, графіка, тобто система знаків, що 

використовуються на письмі, тісно пов’язана із орфографією, що 

регулює правила для графічних знаків. Поряд із графічними 

особливостями особистих імен у німецькій Інтернет-комунікації ми 

розглянемо й орфографічні особливості як засіб графічного оформлення 

нікнеймів. Саме тому актуальність дослідження зумовлена 

необхідністю проаналізувати графічні особливості особистих імен в 

https://orcid.org/0000-0003-3910-095X
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сучасній німецькій Інтернет-комунікації. Зрозуміло, що графічні 

особливості особистих імен в сучасній німецькій Інтернет-комунікації – 

це складна тема, яка не може бути розглянута в рамках однієї статті, тому 

мета дослідження – виділити графічні особливості особистих імен як 

важливою складової німецької  комунікації в Інтернеті, ознайомившись з 

науковою літературою по даній темі, Інтернет-джерелами та науковими 

працями сучасних дослідників. Досягнення мети цієї роботи потребує 

вирішення наступного завдання -проаналізувати графічні особливості 

особистих імен у німецькій  Інтернет-комунікації. 

Характерні особливості нікнеймів різняться залежно від сфери їх 

функціонування (Аникина, 2011, с. 23). Те саме стосується і графічних 

особливостей. Так, для ділових форумів взагалі не характерне незвичне 

графічне оформлення: користувачі надають перевагу традиційному 

оформленню і не додають до своїх особистих імен жодних символів. На 

пізнавальних, ігрових чи розважальних форумах, у блогах зустрічаються 

комбінації особистих імен із символами чи знаками. У чатах 

спостерігається найбільша схильність користувачів до виокремлення 

свого віртуального особистого імені за допомогою графічних символів 

чи відходження від орфографічних норм. На нашу думку, цей факт 

пов'язаний  із однією суттєвою відмінністю чатів від інших сфер 

комунікації: на форумах, у блогах та соціальних мережах користувачі 

мають змогу додати до свого профілю (особистої сторінки на сайті, що 

містить приватну інформацію про власника) так званий «аватар, або 

юзерпік (від англ. «Userpicture» - зображення користувача) – невелике 

статичне або анімоване зображення, що використовується для 

персоналізації користувача. Аватар може бути як справжньою 

фотографією користувача, так і довільним зображенням. Мета 

використання аватара – відобразити будь-які специфічні риси характеру 

користувача і допомогти створити максимально правильне перше 

враження у співрозмовника» (Ермолович, 2001, с. 91). Таким чином, 

перше враження про себе користувач формує за допомогою свого 

аватару, незвичне графічне оформлення нікнейму відходить на другий 

план. Далеко не всі чати підтримують цю функцію, і як наслідок, 

користувачі змушені привертати до себе увагу своїм нікнеймом, зокрема 

його графічними особливостями. 

Таким чином, у даному підрозділі ми розглянемо особливості 

написання особистих імен у німецькій Інтернет-комунікації на яскравому 

прикладі нікнеймів користувачів чатів. 

Так як для чатів не є характерним зоровий контакт 

співрозмовників або наявність фотографій, головну увагу привертає 

написання нікнейма. Особливості його графічного написання є 

презентацією його власника, його відображенням. За написанням 

нікнейма можна зрозуміти, наскільки неординарна особистість постає 
перед вами. Для ефектної самопрезентації користувачі вдаються до усіх 

можливих способів написання: експериментують із вибором великих та 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
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малих літер, написанням разом, окремо або через дефіс, додають цифри, 

символи, емотикони, замість звичних літер із умлаутами «ä», «ö», «ü» 

використовують диграфи «ae», «oe», «ue» тощо.  

Графічні особливості німецьких особистих імен в Інтернет-

комунікації характеризуються використанням наступних категорій: 

1. Великі та малі літери. Німецькі сфери віртуальної комунікації 

дозволяють використовувати великі та малі літери в довільному порядку: 

нехтувати написанням іменників з великої літери, писати з великої літери 

будь-які інші частини мови, використовувати одночасно великі і малі 

літери в одному слові. Їх нетрадиційне використання привертає увагу 

інших користувачів, виокремлює нікнейм серед інших. Ми виявили 

декілька варіантів утворення нікнеймів за допомогою великих та малих 

літер: 

 усі малі літери: coyote,freitagder13te, abdelkrim, barmbeker, 
darkmargo, katze.lisa, anwesender, cobainkurt, die_carmen, engelchengirl, 

herbstding, dasphantom, kevin-nicole, vampier-tom. Як відомо, у німецькій 

мові з великої літери пишуть не тільки особисті імена, а й іменники. 

Написання з малої літери слів, що мають писатись із великої, є умисним 

відходженням від правил орфографії, яке призване привернути увагу 

інших комунікантів. Цей факт також може бути зумовлений швидкістю 

Інтернет-комунікації: як відомо, серед користувачів чатів швидке 

реагування на репліки співрозмовника цінуються, тому комуніканти 

часто не гають час на написання великих літер, розставлення знаків 

пунктуації тощо. Написання нікнейму з малої літери вказує на 

неформальний вид спілкування. 

 усі великі літери: FAIRYSPARK,ÄHM.JAA!', 
CHATTER0815,D3C3PT'3BLY, _.B0Y'S.N3XT-x.X'. Таким чином 

користувачі намагаються голосно заявити про себе, такі нікнейми ніби 

«кричать» про свого власника. Проте слід зазначити, що такі нікнейми не 

користуються особливою прихильністю німецькомовних користувачів. 

 велика перша літера: Alex, Obelix,Matthie,Toonii,Joachim, 
Diabolico,Coolskyper,Aequinoktium,Kaffeezombie,Frenchkiss,Birne,Dackemo

n,Zigeunerjunge,Stokesya. Такий вигляд зазвичай мають нікнейми, які 

виражені одним словом, найчастіше іменником. Як вже було зазаначено, 

іменники в німецькій мові пишуться з великої літери, отже, нікнейми 

даного виду не є незвичайними і не представляють особливого інтересу 

для комунікантів. 

 чергування великих та малих літер відбувається з різних причин. 

Часто користувачі пишуть з великої літери кожне складове слово 

композитів чи речень: 

BadManners,BananenHipster,DarkKiller,Blaues.GummibärCHen,A.New.Day.

To.Change!, NiceToAll,DerLangeAusTetris. Великою літерою також 

позначають першу літеру прізвища у поєднанні з особистим ім’ям: 

BenniF,  DennisB, Andy_LL, Der_ThomasD,annabellF. У складених 
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нікнеймах окреме слово може бути виділене великими літерами: 

DampfBIERhammer, EinfachEVA,the-ICH.  

 Цікавим варіантом є хаотичне чергування великих та малих 

літер – походження такої графічної структури відоме тільки його 

власнику: STrengmann, -beAutiful-LoVE-,EinLustigEr, SoutherN-EyeZ-B, 

MtB-FreaK, LacrImosA,IneRediBle!, wAssEr95LiliE, BoTiLEiN,MaTraZe. 

2. Злите написання. Користувачі німецькомовних чатів надають 

перевагу злитому написанню декількох слів, ніж умисному 

відокремленню частин слова. Так, нікнеймів типу Ka.tja чи T25eddy74 

дуже мало, і розділені вони зазвичай знаками пунктуації, символами чи 

цифрами. Злитих нікнеймів, навпроти, велика кількість: BrokenhEArd.32, 

dasphantom, schönestimme, justlikethat, engelchengirl. Така тенденція може 

бути пояснена обмеженою максимально допустимою кількістю символів, 

що входять до нікнейму та характерною особливістю німецької мови 

утворювати композити – слова, що виникають внаслідок поєднання двох 

самостійних слів. 

3. Подвоєння. Умисне подвоєння літер особистого імені (зазвичай 

голосних) є одним із засобів самопрезентації, що обумовлений бажанням 

привернути увагу: ÄHM.JAA!',Blondiii_17,exxekutor, Angel Mooon, 

Anii..',mausiii,takkatukka,romyy, Zwergii, Waahoo, Riiaa, Toonii, flodorrrr.  

4. Цифри. Додавання цифр до віртуального особистого імені є 

типовим для чатів явищем. Зрозуміло, що за великої кількості 

комунікантів існує велика ймовірність того, що декілька користувачів 

оберуть один і той самий нікнейм. Автоматичні системи перевірки 

зареєстрованих нікнеймів попереджують нових користувачів про те, що 

особа із таким особистим іменем вже зареєстрована і зазвичай пропонує 

інші варіанти написання. В першу чергу це нікнейми, що містять цифри. 

Ті в свою чергу також несуть певну інформацію про користувача: 

 дата народження: amigo89, andre_1973, biker84, 
DortmunderJung1909, Lodi251990; 

 вік: Cowboy28, Blondiii_17, Boy@23@, Gentleman29; 

 рік реєстрації нікнейму: Darkside2010, sweetangel2000, ille2013; 

 довільні числа: angenehm777, Daemon540, catwoman8, 
mysterymann666, pink136. 

Окрім того, цифри часто замінюють літери, які схожі за звучанням чи 

виглядом – скорочення, що, як правило, походять із англійського 

жаргону, яким користується молодь під час обміну СМС-

повідомленнями, спілкування в Інтернеті для економії часу. «1» може 

означати літеру «і», «2» - англійське «to», «3» – літеру «e», «4» – 

англійське «for» або літеру «a», «0», «9» – літеру «o», «u» – англійське 

«you» і т.д. Існують навіть спеціальні словники скорочень німецького та 

іншомовного походження, у яких в тому числі представлені й 

скорочення, характерні для Інтернет-комунікації. Користувачі, які 

застосовують скорочення при створенні своїх нікнеймів, спонукають 

інших розгадати його, а це не завжди легко. Так, Wh4tevRy0uLikE позачає 
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«whateveryoulike», TheSomething2C4U – «thesomethingtoseeforyou», 

m4rkuz– «markuz», L3ck7_mich! – «leckemich», _.B0Y'S.N3XT-x.X' – 

«boysnext», techn9ne – «technоne», Hope4news – «hope for news». Таке 

графічне зображення нікнейму привертає увагу інших користувачів, воно 

говорить про сучасність власника, часто – про його молодий вік. 

5. Знаки пунктуації. Одним з часто використовуваних знаків є знак 

оклику: додаючи його до свого нікнейму, користувачі наголошують на 

особистому імені, і чим більше таких знаків, тим більш «голосним» є 

нікнейм: ÄHM.JAA!', Ansage!, prinz!!!. Інші знаки пунктуації (тире, 

крапка) відокремлюють частини складеного нікнейму, іноді 

використовуються замість пробілу: domi.nik, revolt.from.within,kein.plan, 

einmal.um.die.Welt, the-ICH,Dark-Council. Такі знаки також можуть 

служити для графічного оформлення, що не має інформаційного 

підґрунтя:  -eclipse-. 

6. Типографічні символи. Такі знаки використовуються для 

графічного оформлення особистого імені. Так, знак нижнього 

підкреслення використовується замість пробілів: highway_star, 

musik_is_my_life, die_carmen ,Der_ThomasD,Ich_32; символ «@» - замість 

букви «а»: Juli@; комбінація символа «<» та цифри «3» схожа на серце, 

що лежить на боку та є досить популярним символом серед користувачів: 

@herzi_<3, xXParadigma<3, grilled_unicorn<3, The$freshmaker, 

Royal.Desire'<3, Kleeneverückte<3, porsche…<3, 'His_Billie_Jean_<3. 

Зустрічаються також інші символи, які створюють оформлення 

віртуального особистого імені: Hugh_G_rection♂, l->Teresa<-l, 

~süßerengel89~, **SIM**, $*Bling*LH*$, >>Skyline<<, 

>The>Spider>Silva<. 

7. Умлаут. У німецькій мови умлаут використовується із трьома 

літерами: «Ä», «Ö», «Ü». При неможливості написання умлауту 

вживають відповідні диграфи «ае», «ое», «ue».Використання диграфів 

замість умлаутів типове для особистих імен, наприклад «Goethe», де 

літера «ö» замінюється диграфом «ое». Таке ж явище спостерігається у 

віртуальних особистих іменах: Hofstaedter, Kuschelbaer, Kaetzchen, 

Loewenbaendiger, Traeumling, waschbaer.7711. Зустрічаються також 

зворотні ситуації, коли літери з умлаутом використовують замість 

звичайних, що позначають схожі звуки: Tulpä, zimt-stärn. Такі варіанти є 

умисним відходженням від правил орфографії. 

8. Емотикони. Ці графічні символи є частиною неформальної 

Інтернет-комунікації і супроводжують майже кожне висловлювання 

користувача. Проте іноді емотикони додають до нікнейму, і тоді 

очевидним стає емоційний стан його власника. Так, FantasyxD містить 

емотикон «xD», який позначає широку посмішку, голосний сміх. Це 

може характеризувати користувача як веселу особу, яка полюбляє 

розваги тощо. 
Слід звернути увагу на те, що нікнейми учасників німецькомовної 

Інтернет-комунікації часто включають декілька ознак одразу, тому межі 
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розділення нікнеймів на категорії за графічними особливостями є 

умовними. У прагненні до самовираження користувачі намагаються 

усіма можливими засобами заявити про свою фантазію, і тому 

експериментують з графічним зображенням свого віртуального 

особистого імені. Встановимо співвідношення нікнеймів за їх 

графічними особливостями. 

 

Рис. 2.3 Співвідношення нікнеймів за графічними особливостями 

Серед досліджених нами 400 нікнеймів 269 (67%) мають одну 

чітко виражену графічну особливість: лідерами серед них безумовно є 

перша велика літера нікнейму (16%) та злите написання декількох слів 

(15%), що входять до складу віртуального особистого імені. Ці 

особливості є найближчими до німецького правопису, і очевидно, що 

більшість користувачів німецькомовної Інтернет-комунікації його 

дотримується. За ними слідує написання малої літери на початку (9%) та 

використання цифр у нікнеймі (8%). Інші 131 (33%) поєднують у собі 

кілька ознак і можуть бути зачислені до декількох категорій. Отже, 

третина учасників німецької Інтернет-комунікації проявляє своє бажання 

до спілкування, використовуючи кілька засобів одночасно, наприклад 

поєднання великих та малих літер із знаками пунктуації чи цифрами 

тощо: IneRediBle!, >HoneyBunny<, -beAutiful-LoVE-, crazy_ILOve, 

BrokenhEArd.32. 

Аналіз графічних особливостей особистих імен у  німецькій 

Інтернет-комунікації демонструє різноманіття засобів написання 

нікнеймів, яке пов’язане із бажанням бути не схожим на інших, 

виокремити себе серед комунікантів. Навіть якщо походження нікнейму 
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не зрозуміле, тим не менш він ідентифікує свого власника як 

неординарну особистість, що прагне до відходження від 

загальноприйнятих правил написання. 
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Бледнова О.Г.  Графічні особливості особистих імен в сучасній 

німецькій Інтернет-комунікації 

У статті проаналізовано графічні властивості використання 

німецьких особистих імен у процесі комунікації в Інтернет-просторі. В 

результаті аналізу було виокремлено декілька категорій графічних 

особливостей німецьких особистих імен в сучасній Інтернет-комунікації, 

розглянуто орфографічні особливості як засіб графічного оформлення 

нікнеймів, встановлено співвідношення нікнеймів у відсотках за їхніми 

графічними особливостями. Матеріалом дослідження було обрано 

нікнейми користувачів німецькомовних блогів, ігрових, пізнавальних та 

розважальних форумів як учасників Інтернет-комунікації у межах 

http://lingvistics_dictionary.academic.ru/2625/отличие_графики_от_орфографии
http://lingvistics_dictionary.academic.ru/2625/отличие_графики_от_орфографии


Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 2 (325), 2019_______________ 

69 

 

сучасного німецького мовленнєвого простору. На відміну від ділових 

форумів, користувачі зазначених онлайн-ресурсів часто використовують 

нікнейм як засіб самовираження з метою привернути до себе увагу. На 

графічне відображення формування нікнеймів впливають одразу декілька 

факторів, зокрема специфіка Інтернет-комунікації, індивідуальні 

особливості характеру власника нікнейму та свідоме недотримання 

орфографічних особливостей німецької мови.  

Ключові слова: нікнейм, Інтернет-комунікація, графіка, 

орфографія,форум, відображення індивідуальних особливостей.  

 

Бледнова А.Г. Графические особенности личных имен в 

современной немецкой Интернет-коммуникации 

В статье проанализированы графические свойства использования 

немецких личных имен в процессе коммуникации в Интернет-

пространстве. В результате анализа было выделено несколько категорий 

графических особенностей немецких личных имен в современной 

Интернет-коммуникации, рассмотрены орфографические особенности 

как средство графического оформления никнеймов, установлено 

соотношение никнеймов в процентах по их графическими 

особенностями. Материалом исследования были выбраны никнеймы 

пользователей немецкоязычных блогов, игровых, познавательных и 

развлекательных форумов участников Интернет-коммуникации в  

современном немецком речевом пространстве. В отличие от деловых 

форумов, пользователи указанных онлайн-ресурсов часто используют 

никнейм как средство самовыражения с целью привлечь к себе 

внимание. На графическое отображение формирования никнеймов 

влияют сразу несколько факторов, в частности специфика Интернет-

коммуникации, индивидуальные особенности характера владельца 

никнейма и сознательное несоблюдение орфографических особенностей 

немецкого языка. 

Ключевые слова: никнейм, Интернет-коммуникация, графика, 

орфография, форум, отражение индивидуальных особенностей. 

 

Blednova O.H., Moisieieva H.A. Graphical features of first names 

in modern German Internet-communication.  

        In the article graphical characteristics of using German first names in the 

course of communication in the Web space are analysed. As a result a few 

groups of graphic features of German first names in modern German Internet-

communication were distinguished; orthographical features as a means of 

graphic design of nicknames were examined; percentages of nicknames 

according to their graphical features were determined. As a material for 

analysis were chosen nicknames of German-speaking blogs, gaming, 

informative and entertainment forums users as Internet-communication 
participants within modern German communication area. The material 

selection is determined by availability of study perspectives of informal 
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communication specialties of German-speaking representatives of Internet-

communication. In contrast with business forums users of the mentioned 

online-resources often use nickname for self-expression to attract attention 

which determines the use of original graphic techniques during the process of 

nickname creation. Graphical representation of nickname creation is 

influenced at the same time by several factors, particularly, by specificity of 

Internet-communication, individual peculiarities of the nickname owner’s 

character and deliberate violation of the German language orthographical 

characteristics.  

Key words: nickname, Internet-communication, graphics, orthography, 

forum.  
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СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «ГЕНДЕР» ТА ЇЇ ВПЛИВ НА МОВНУ 

ПОВЕДІНКУ ІНДИВІДА 

Демократизація суспільства не залишає поза увагою гендерного 

питання. Останнім часом воно набуває особливого значення в контексті 

забезпечення політичних та громадських прав і свобод за умови 

існування дискримінації за статевою ознакою. Соціокультурні фактори 

визначають ставлення культури та суспільства до чоловіків та жінок, 

їхню поведінку у зв’язку зі статевою приналежністю, зумовлюють 

стереотипні уявлення про чоловічі та жіночі якості. Це переміщує вектор 

проблематики статі з області біології у сферу соціального життя та 

культури. Гендер не є мовною категорією, однак дихотомія статей 

моделюється суспільством та культурою і віддзеркалюється у мові. Отже 

зміст гендеру може бути розкритий шляхом аналізу мовних явищ, що 

пояснює актуальність лінгвістичної компетенції для вивчення культурної 

репрезентації статі. 

Увагу дослідників привертає специфіка різноманітних засобів 

мовної комунікації та фактори, які визначають цю специфіку; жанрова 

організація мови, проблеми розуміння повідомлення, можливості 

різноманітних інтерпретацій його змісту, явище комунікативних невдач. 
Тісний зв’язок мови та суспільства залишається поза сумнівами: мова не 

лише відбиває події реального життя, але й здатна впливати на них.  
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У сучасних гендерних дослідженнях найбільш актуальним 

питанням є проблема визначення поняття гендеру. Цю проблему 

досліджують вітчизняні та зарубіжні дослідники: А. Андрійко, С. Бем, 

П. Бергер, Д. Батлер, Ш. Берн, І. Бондаревська, О. Вороніна, Ж. Лакан, 

М. Малишева, Т. Мельник, Дж. Тернер, С. Фіске, Р. Хоф та інші. 

Дослідження, що розкривають тісний зв'язок гендеру та лінгвістики 

становлять сферу інтересів наступних зарубіжних вчених: О. Есперсен, 

Є. Горошко, Є. Здравомислової, М. Кей,  Д. Кемерон,  О. Каменської, 

А. Кириліної, Е. Луганської, Е. Сепіра, О.Фоміна, та О. Холод. Проте 

проблема впливу категорії «гендер» на поведінку індивіда у процесі 

мовної комунікації ще недостатньо висвітлена вченими. Тому мета статі - 

розкрити сутність категорії «гендер» та проаналізувати її вплив на мовну 

поведінку індивіда. 

Наприкінці ХХ – на початку ХХI століття в центрі уваги 

гуманітарних наукових досліджень залишається людина. 

Антропоцентризм є однією з основних ознак всіх сучасних гуманітарних 

наук. Філософів, істориків, лінгвістів, соціологів цікавить, перш за все, 

соціальна сутність людини, її формування і особливості. 

Жінки і чоловіки, як представники біологічного виду 

розрізняються за статтю. У цьому разі слова «чоловік» і «жінка» 

асоціюються з такими ознаками, як відмінності репродуктивних функцій, 

будова тіла, анатомічні та фізіологічні особливості. Для того, щоб 

вирізняти їхні суто біологічні ознаки, використовується поняття 

біологічна стать.  

Категорія «гендер» увійшла в наукові дослідження тільки 

наприкінці 80-х років ХХ століття. Вважають, що першими, хто виявив 

відмінності в розумінні соціальних ролей, позицій, прав та обов’язків 

чоловіків та жінок були етнографи. Вони довели, що тотальна статева 

диференціація представлена і закріплена на первинних рівнях людського 

існування через статевий символізм. Символіка чоловічого і жіночого, 

подана через протиставлення, виконує роль у побудові моделі світу. Так, 

на рівні культури весь світ (і природний, і речовинно-предметний) 

розділений на дві частини за ознакою «чоловіче» – «жіноче». У 

статевому символізмі більшості культур «чоловіче» (маскулінне) 

ототожнюється з духом, логосом, культурою, активністю, силою, 

раціональністю, світлом, наповненістю, формою і т.д. (Ліончук, 2013). 
«Жіноче» (фемінне) – з матерією, хаосом, природою, пасивністю, 

слабкістю, емоційністю, темрявою, порожнечею, безформністю 

(Ільченко, 2011, c. 8). 

Важливий крок до розуміння позицій гендеру було зроблено 

соціологами, психологами та філософами, які запропонували роз’єднати 

поняття біологічної статі, яке в англійській мові звичайно називають sex, 

та поняття соціальної статі або gender, яке дослівно перекладається 

українською мовою словом стать. В українській мові, на відміну від 

англійської, поняття стать не є ідентичним поняттю секс. Запозичена 
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лексема секс відображає лише взаємодію статей, пов’язану з 

репродуктивною функцією. Саме тому українська мова, незважаючи на 

свою багату та милозвучну лексику, не знайшовши аналога англійському 

терміну гендер, наразі змушена приймати це неблагозвучне слово в своє 

семантичне поле та використовувати всі три лексеми: стать, гендер, секс. 

Суть понять гендер і стать вбачаються вітчизняними та закордонними 

вченими-гуманітаріями у виключенні біологічного детермінізму, який 

приписує всі соціокультурні відмінності, пов’язані зі статтю, 

універсальним природним факторам (А. Андрійко, Д. Батлер, Ш. Берн, 

І. Бондаревська, П. Горностай, Л. Малес, Т. Мельник, О. Петренко, 

Г. Рудь, М. Свідло та інші). 

Спочатку поняття «гендер» призначалося винятково для 

позначення граматичної категорії роду. Вперше термін «гендер» у 

новому значенні соціальна стать, а не в його граматичному сенсі, був 

упроваджений в науковий ужиток з появою роботи американського 

психоаналітика Роберта Столлера «Стать та гендер: про розвиток 

мужності та жіночності» (1968). Дослідник вперше визначив гендер як 

«сукупність норм поведінки та позицій, які звичайно асоціюються з 

особами чоловічої та жіночої статі в конкретному суспільстві» (Столлер, 

1968). Його концепція базувалася на розмежуванні «біологічного» та 

«культурного». 

Вчена А. Кириліна зазначає, що поняття гендер було впроваджене 

в науку, щоб провести паралель між поняттям біологічна стать та 

соціально-культурний підтекст, в який ми вкладаємо той чи інший зміст 

(Шостак, 2009, с. 488-498). 

Наприкінці 60-х років гендерні дослідження набули більшої сили 

завдяки появі так званого «нового жіночого руху» в США та Західній 

Європі. Як результат, в мовознавстві виник своєрідний жіночий рух, 

який отримав назву феміністська лінгвістика або феміністська критика 

мови, головна ціль якої полягала у викритті патріархату, чоловічого 

домінування в суспільному культурному житті, та сексизму мови. 

Мовний сексизм – це дискримінація в мові за статтю. Найпоширенішими 

прикладами мовного сексизму є гендерні стереотипи (Малес, 2004 с. 47). 

Феміністична лінгвістика зайнялася проблемою комунікації в 

одностатевих та змішаних групах та її гендерних особливостей. 

Розуміння терміну «гендер» змінюється у 80-х роках ХХ століття. 

Гендер починають розглядати як систему відносин, основою якої є 

стратифікація суспільства за ознакою статі та яка відтворюється в усіх 

соціальних  процесах.  

Дослідження гендерної проблематики в руслі психології в цей час 

теж набирає обертів. Гендерна психологія дотримується погляду, що 

гендерна ідентичність не є одноманітною, жорсткою, однаковою для всіх 

чоловіків і для всіх жінок у рамках своєї статі.  
Гендер – це своєрідний підсумок соціалізації людини в суспільстві 

відповідно до її статевої приналежності (Ліончук, 2013). Розмежування 
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понять стать і гендер позначило новий рівень теоретичного осмислення 

соціальних процесів. На підставі цього на початку 80-х років ХХ століття 

виникли гендерні дослідження як нова галузь гуманітарного знання 

(Ліончук, 2013). Основним результатом гендерних досліджень є 

створення гендерної теорії – системи наукових поглядів на статус 

чоловіків і жінок у суспільстві, на їхні соціально-рольові характеристики 

і особливості (Кравець, Говорун & Кікінежді, 2013, с. 76). Поняття 

гендеру сформувало розуміння того, що відмінність у поведінці, 

характерах, стосунках і соціальних ролях статей, їх нерівне становище в 

суспільстві – не вроджені характеристики й стани, а сконструйовані 

суспільством.  

У процесі розвитку культури відбувається так званий 

«лінгвістичний поворот», коли мова розуміється як посередник між 

людиною та реальністю (Літвін, 2012). У лінгвістичних дослідженнях на 

перший план виноситься людина та мова, якою вона спілкується. Стало 

цілком зрозуміло, що вивчення мовних явищ в комунікативному аспекті 

є неможливим, якщо не враховувати психофізіологічні та соціально-

стратифікаційні особливості особистості, такі як стать, вік, рівень освіти 

та інших. Дослідники А. Залевська, О. Морозова, А. Приходько 

починають приділяти більше уваги впливу «людського фактору» на 

мову, таким чином змінюючи наукову парадигму. 

Гендерний фактор є незмінною ознакою соціального 

розчленовування суспільства. Суспільство не усвідомлює гендерний 

аспект лінгвістичних прав. Лінгвістична нерівність жінок та чоловіків 

розглядається як наслідок гендерної дискримінації людини через мову. 

Лінгвістична нерівність у мовній системі в напрямку феміністичної 

лінгвістики є проявом мовного сексизму. Сексизмом називають будь-які 

прояви приниження (дискримінації) за ознакою статі. Спочатку термін 

сексизм використовувався у соціальних науках. При порівнянні обох 

статей якості чоловіків зображували як норму, а якості жінок – як 

відхилення від норми. Такий науковий світогляд знаходить своє 

відображення й у мові, що отримало назву «мовний сексизм» (Малес, 

2004). Мовний сексизм – це дискримінація в мові за статтю. Цей термін 

частіше використовують стосовно жінок, проте мовний сексизм може 

бути спрямованим і на чоловіків. Найпоширенішими прикладами 

мовного сексизму є гендерні стереотипи та гендерна асиметрія мови, яка 

може бути пов’язана зі значенням роду, назвами професій, які існують 

тільки у формі чоловічого або жіночого роду. Помічено, що у всіх мовах, 

які мають граматичну категорію роду, існує пріоритет чоловічого роду. 

Наприклад, у всіх слов’янських мовах серед іменників більше за все слів 

чоловічого роду. Початковою формою прикметників, займенників 

вважають форму чоловічого роду. Більшість слів жіночого роду 

утворюються від слів чоловічого роду. Тобто форми чоловічого роду є 
первинними, а форми жіночого – наче вторинними. Ці якості притаманні 

й українській мові.  
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Сутність та застосування мовного сексизму насамперед сприяє 

ігноруванню жінок не тільки в мові, а й у суспільстві через використання 

родових іменників чи займенників у формі чоловічого роду, коли йдеться 

про жінок. 

А коли назви професій і посад жінок, насамперед престижні, 

існують тільки у формі чоловічого роду, це насправді виявляється 

найпотужнішим засобом впровадження до глибин свідомості думки про 

те, що жінки, які мають ці професії або посади, беруться «не за свою 

справу» (Слюсаревський, 2014, c. 19). 

Необхідність та актуальність гендерного підходу до мовної 

рівності підтверджуються його результативністю у тих країнах, де вже 

здійснилися лінгвістичні реформи. Дослідження, проведені на матеріалі 

англійської мови в США, Новій Зеландії, Австралії та Канаді та 

німецької мови в Західній Германії, продемонстрували істотні зміни в 

гендерній свідомості суспільства, які були проведені за період після 

впровадження гендерних інновацій в мовному законодавстві цих країн. У 

1974 році американська Національна Рада вчителів англійської мови 

(NSTE) випустила офіційний документ про звільнення англійської мови 

від дискримінаційних ознак – Керівні вказівки стосовно 

нонсексистського вживання мови (Guidelines for Nonsexist Use of 

Language, 2008, c. 15-17). У ньому пропонувалося в усіх сферах життя 

використовувати мову, вільну від сексизму (nonsexist language). Зараз у 

США така норма є загальноприйнятою та визначається як «політично 

коректна». Її дотримуються на засіданнях ООН та Ради Європи, 

міжнародних зустрічах усіх рівнів, симпозіумах, конференціях, під час 

складання офіційних документів і в ЗМІ. 

У сучасній українській мові поступово закріпляються гендерно 

чуйні норми. Цьому сприяють її багаті та різноманітні лексичні та 

граматичні ресурси. Суфікси -к-, -иц-, -ниц-, за допомогою яких 

утворюються слова жіночого роду, «поступово позбавляються емоційно-

експресивних відтінків», стають нейтральними: авторка, агрономка, 

бригадирка, доповідачка, лікарка, організаторка, вихователька, 

арматурниця, будівельниця та інші (Сунько, 2015). Список таких слів 

постійно поповнюється. Отже у творенні слів жіночого роду, які 

позначають жінок за професією, посадою, юридичним статусом, 

українська мова досить гнучка і не консервативна.  

Таким чином, введення поняття гендеру спричинило необхідність 

подолання концепцій, які розглядали різні статеві риси й ролі як 

виявлення природних властивостей. Статева роль перестає розглядатись 

як виявлення наперед заданої природи, а береться як система очікувань 

адекватної поведінки. Тому гендер розглядається не як природна стать, а 

як великий комплекс соціальних та психологічних процесів, а також 

культурних настанов, які були викликані суспільством та взаємодіючими 
на поведінку національної мовної особистості. Дослідження виявило, що 

з 60-х років ХХ сторіччя поняття гендер стає одним з головних завдань 
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гендерних досліджень з соціології, психології, політології, філософії та 

інших дисциплін; гендерна система є фактично системою влади та 

домінування, а отже гендер не є продуктом природи чи генів, а є 

комплексом соціальних репрезентацій та уявлень: він формується через 

соціалізацію, поділ праці, систему гендерних ролей, родину, засоби 

масової інформації. Гендер є своєрідним результатом соціалізації 

людини в суспільстві відповідно її статевої належності. Різниця між 

поняттями гендеру та статі ознаменувала новий рівень теоретичного 

розуміння соціальних процесів. 
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Кокнова Т. А., Овчарова Л.А. Сутність категорії «гендер» та її вплив 

на мовну поведінку індивіда 

В статі висвітлено етапи виникнення та розвитку категорії «гендер»; 

представлено еволюцію поняття в історичному розрізі; проаналізовано 

особливості розкриття поняття в аспекті різних наук. Розкрито поняття «гендеру» 

та супутніх йому понять, таких як мовний сексизм, гендерні стереотипи, тендерна 

асиметрія мови. Встановлено, що гендерна система є фактично системою влади та 

домінування у суспільстві. У статі розглянуто також лінгвістичний аспект 

вивчення  категорії гендер та його вплив на мовну поведінку індивіда. В результаті 

дослідження з’ясовано, що введення поняття гендеру призвело до подолання 

концепцій, які розглядали різні статеві риси й ролі як виявлення природних 

властивостей особистості, а розрізнення понять гендеру та статі ознаменувала 

новий рівень теоретичного розуміння соціальних процесів; доведено необхідність 

та актуальність гендерного підходу до мовної рівності через його результативність 

у тих країнах, де вже здійснилися лінгвістичні реформи. 

Ключові слова: гендер, мовний сексизм, гендерні стереотипи, гендерні 

дослідження, мовна поведінка індивіда. 

 

Кокнова Т. А., Овчарова Л.А. Сущность категории «гендер» и ее 

влияние на речевое поведение индивида 
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В статье освещены этапы возникновения и развития категории «гендер»; 

представлена эволюция понятия в историческом разрезе; проанализированы 

особенности раскрытия понятия в аспекте различных наук. Раскрыто понятие 

«гендер» и сопутствующих ему понятий, таких как языковой сексизм, гендерные 

стереотипы, гендерная асимметрия языка. Установлено, что гендерная система 

фактически является системой власти и доминирования в обществе. В статье 

рассмотрены также лингвистический аспект изучения категории гендер и его 

влияние на речевое поведение индивида. В результате исследования установлено, 

что введение понятия «гендер» привело к преодолению концепций, которые 

рассматривали различные половые черты и роли как выявление природных 

свойств личности, а разделение понятий гендера и пола ознаменовало новый 

уровень теоретического понимания социальных процессов; доказана 

необходимость и актуальность гендерного подхода к языковому равенству через 

его результативность в тех странах, где уже осуществились лингвистические 

реформы. 

Ключевые слова: гендер, языковой сексизм, гендерные стереотипы, 

гендерные исследования, речевое поведение индивида. 

 

Koknova T.A., Ovcharova L.A. The fundamental nature of “gender” 

category and its influence on the linguistic behavior of the individual 

The article highlights the stages of the emergence and development of “gender” 

category; the evolution of the concept in the historical perspective is also presented; the 

features of the concept in the aspect of various sciences are analyzed. The concept of 

“gender” and related concepts such as linguistic sexism, gender stereotypes, gender 

asymmetry of language are consequently revealed. It has been also established that the 

gender system is actually a system of power and domination in society. The article also 

examines the linguistic aspect of the research of “gender” category and its impact on the 

linguistic behavior of the individual. The necessity and relevance of the gender approach 

to linguistic equality is proved through its efficiency in those countries where linguistic 

reforms have already been implemented. The research has revealed that since the 1960s 

the concept of “gender” has become one of the main tasks of gender studies in the field of 

sociology, psychology, political science, philosophy and other disciplines. Gender is 

considered as a great complex of social and psychological processes as well as cultural 

guidelines which have been inspired by society and influence the behavior of the national 

linguistic personality. The study has revealed that the introduction of the concept of 

“gender” led to overcoming the concepts which considered different sexual features and 

roles as the identification of the inherited characteristics of the individual, and the 

distinction between gender and sex concepts marked a new level of theoretical 

understanding of social processes. 

Key words: gender, language sexism, gender stereotypes, gender studies, linguistic 

behavior of the individual. 
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СПЕЦИФІКА РОЗМОВНОГО СТИЛЮ  

АНГЛОМОВНИХ ПІСЕННИХ ТЕКСТІВ ЄВРОДИСКО 

Постановка наукової проблеми та її значення. Стилістична 

організація пісенних текстів на сучасному етапі наукових робіт 

привертає увагу багатьох науковців, однак полишається фрагментарно 

дослідженою стилістична побудова англомовних пісенних текстів (АПТ) 

Євродиско, які розкривають «таємниці» свідомості співаків 1980-90 р.р., 

презентуючи їх у потоці мовлення. 

Аналіз досліджень цієї проблеми. Мовні одиниці, що знаходяться 

в центрі уваги сучасної лінгвістики, часто розглядаються з синкретичної 

точки зору, коли йдеться про комплексний підхід до їх вивчення. Вони 

розглядаються в номінативному та комунікативному аспектах 

(Корбозерова, 2003; Приходько, 2002). 

Особливості тексту і дискурсу вивчали О.О. Потебня (2001), 

А.М. Приходько (2008), пісенний дискурс привертав увагу 

І.С Писіної (2018), Ю.Є. Плотницького (2005), розвідками з 

функціонування мовлення займалися Л.П. Кучукова (2004), 

Л.А. Ноздріна (1997), L. Jeffries (1993), L.L. Iofik (1981), що послугувало 

ґрунтовною теоретичною базою цього дослідження. 

Пісенний дискурс (ПД) – це один з основних способів зберігання та 

передачі культурного спадку багатьох народів, у якому відображаються 

соціальні настанови, національні бачення, цінності, стереотипи, 

культурні норми поведінки, які передають із покоління у покоління 

(Пысина, 2018, с. 217-218). За Ю.Є. Плотницьким, ПД – це "родове 

поняття по відношенню до текстів англомовних пісень, що 

характеризується певними мовними особливостями, які відображають 

культуру представників тієї чи іншої держави" (Плотницкий, 2005, с. 3). 

Погоджуючись з A.М. Прихoдькo, який гoвoрить прo дискурс в 

єднoсті тaких пaрaмeтрів, як сeрeдoвищe, рeжим і стиль спілкувaння, 

ввaжaючи йoгo рoдoвим пoняттям пo віднoшeнню дo тeкстів як йoгo 

видoвих проявів, а також пропoнує рoзглядaти тeкст як чaсткoвe явищe, 

щo є кoнститутивнoю oдиницeю дискурсу, a дискурс – як зaгaльнe, щo є 

oдиницeю вищoгo рівня aбстрaкції, під "пaтрoнaтoм" якoї існує 

пoтeнційнo бeзкінeчнa кількість кoнкрeтних і рeaльних тeкстів (він 

називає їх n-мновжиною) (Приходько, 228, с. 38), за конститутивну 

одиницю пісенного дискурсу приймаємо пісенний текст.  

Пісенний текст являє собою один із видів креолізованих текстів, 
тобто у структуруванні якого поряд з вербальними примінено ще й 

засоби інших семіотичних кодів (Валгина, 2003; Анисимова, 2003).  



Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 2 (325), 2019_______________ 

79 

 

Відповідно до даних Д. Крістала (Crystal, 1997, p. 46), понад 90% 

груп та сольних виконавців сучасної музики співають англійською 

мовою, навіть якщо вони не є її носіями. 

Глобальний характер розповсюдження текстів англомовного 

пісенного дискурсу не може не полишити певний відбиток на ці тексти, 

головним чином, у їх спрощенні: текст пісні не повинен містити складні 

граматичні явища, реалії та ідіоми, які можуть бути незрозумілими 

аудиторії, для якої англійська – нерідна мова.  

Одним із головних танцювальних жанрів ХХ ст. виокремлюють 

диско, розквіт якого припав на 1970 р., оскільки понад 70% ефірного часу 

на радіо було відведено саме йому. Одночасно з цим найбільшої 

популярності набув його підстиль Євродиско, який чи не найпершим 

набув колосального світового розповсюдження у країнах Америки, 

Європи і навіть Азії (Диско). 

Тож об’єктом дослідження послугували англомовні пісенні тексти 

Євродиско, а предметом – їх специфіка розмовного стилю. 

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих 

результатів дослідження. Англомовний пісенний текст за своїм 

стилістичним оформленням  є своєрідним та складним утворенням, 

оскільки у ньому можуть одночасно бути присутні не лише художньо-

поетичні, а й розмовні елементи. Доцільно зазначити, що пісенна 

композиція є сукупністю поетичних характеристик та стильових 

розмовних ознак, яка не демонструє риси одного стилю в межах одного 

тексту. Звідси, пісенний текст являє собою художньо-поетичний твір, на 

який впливає розмовний стиль. 

Тож, однією зі специфічних рис англомовних пісенних текстів 

(АПТ) жанру Євродиско є лінгвостильова характеристика композицій, 

більшості з яких властивий буденний, розмовний стиль, що свідчить про 

ознаки народності, порозуміння та неофіційну / неформальну бесіду між 

адресатом та адресантом, а також толерантність і демократичність 

європейських країн. 

Процеси розмовного стилю АТП жанру Євродиско багаті на різного 

роду синтаксичні конструкції, серед яких превалюють імперативні 

речення, які є рисами діалогізму, займенники та дієслова у формах 

першої та другої особи, значна кількість звертань, питальні речення, 

різного роду спрощення, ускладнення та порушення.  

Як зазначає Л.П. Кучукова, "пісня може бути зорієнтована 

індивідуально, масово або невизначено, але, у будь якому випадку, 

зберігає адресованість – на зовнішнього реципієнта або на себе. 

Адресованість, надмірно характерна риса для лірики, яка виражена у 

мовленнєвих формах діалогу – у другій особі, звертаннях, спонуканнях, 

питаннях…" (Кучукова, 2004, c. 8) : The night is yours, the night is mine | I 

beg you baby, take your time | It's like paradise | See your magic eyes | Feel 
the need in me | The night is yours, the night is mine | I beg you baby, take 

your time | Heaven in your eyes | Takes me to the sky | I'm in love with you 
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(Modern Talking "The night is yours, the night is mine"). Наведений уривок 

з композиції є яскравим зразком сплетіння декількох ознак діалогізму в 

межах одного тексту, одного речення і навіть однієї фрази – звертання 

baby, імперативні конструкції та спонукання take your time, використання 

присвійних займенників 1-ї та 2-ї особи The night is yours, the night is 

mine; your time; your magic eyes та зміщення з першої особи на другу I 

beg you, I'm in love with you, а також компресія It's, I'm.   

Розглянемо більш детально такі найвластивіші АПТ Євродиско 

ознаки діалогізму як використання 1-ї та 2-ї особи займенників та 

дієслів, імперативні конструкції та звертання. 

Матеріал засвідчує превалювання займенників та дієслів у 

формах першої та другої особи в АПТ жанру Євродиско: You're a 

woman, I'm a man | This is more than just a game | I can make you feel so 

right | Be my lady of the night (Bad Boys Blue "You’re a woman, I’m a man"), 

де персональність ідентифікує мовця або персонажа у художньому 

просторі, а також ступінь віддаленості дії від особи (Ноздрна, 1997, 

с. 246). Оскільки АПТ Євродиско переважно являє собою оповідь, яку 

веде мовець, особовий займенник "І" виступає як основний наратор, 

очима якого й сприймаються події, а за допомогою особового 

займенника "You" демонструється його стан і значимість для мовця: 

You're my heart, you're my soul | I keep it shining everywhere I go | You're my 

heart, you're my soul | I'll be holding you forever, | Stay with you together | 

You're my heart, you're my soul | Yeah, a feeling that our love will grow | 

You're my heart, you're my soul | That's the only thing I really know (Modern 

Talking "You’re my heart, you’re my soul") або вплив та дії, які є реакцією 

на мовця, або пов’язані з ним почуття та емоції любовного характеру: In 

the heat of the night – | You lose control and sell your soul | I lose control in 

the heat of the night – | It's much too late to leave the trade – | But I can't 

stand it anymore – | You lose your heart and sell your soul – | I lose control in 

the heat of the night (Sandra "In the heat of the night").  

Наказовий спосіб (імператив) є конституентом нереальної 

спонукальної модальності, в основі якої є заклик до дії (Iofik, 1981, p. 47-

50). Матеріал засвідчує домінування в АПТ Євродиско імперативності у 

другій особі (you): Cheri, cheri lady | Like there's no tomorrow | Take my 

heart – don't lose it | Listen to your heart | Cheri, cheri lady (Modern Talking 

"Cheri Cheri Lady"). У АПТ імперативність має характер не примусового 

наказу, розпорядження або інструкції, а радше висловлення побажання, 

прохання до реципієнта щодо задоволення потреб мовця переважно 

стосовно почуттів.  

Активно вводиться імператив з дієсловом let. Трапляються випадки 

його використання переважно у 1-й ос. множини і однини, а також 

існують поодиноке вживання у 3-ій особі однини.  

Спонукання, що спрямоване на 1-у особу, виражається описовим 
шляхом за допомогою конструкції "let + прямий об'єкт + інфінітив": Just 

like an angel, waiting for you | Let me down easy, like angels do | You're my 
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angel, oh, call me | Give me high, high energy (Modern Talking "Just like an 

angel") у реченні Let me down easy – дієслово let, з одного боку, може 

мати значення невтручання 'дай' чи 'не заважай', а з іншого, – позначати 

ввічливе прохання: It's a hard time for lovers | and a broken dream to you | 

Let me stay together | my love forever | I never wanna, wanna feeling blue 

(C.C.Catch "Soul Survivor"); Let me touch your velvet skin | No more lonely 

nights | On the way of no return | Play me the bolero (Fancy "Bolero"). В 

умовах паралельного вживання let у функції допоміжного й 

повнозначного дієслова в АПТ Євродиско нерідко відбувається 

поєднання спонукання з власним лексичним значенням дієслова to let, у 

результаті чого з’являються "перехідні" випадки, коли важко визначити 

спрямованість висловлення, а отже, й значення дієслова to let 

(Кузьменко, 2017, c. 142). Імператив, спрямований на 1-у ос. множини 

переважно закликає до єдності, близькості мовця та коханої людини, що 

має характер його (співака / співачки) звернення до реципієнта: Come on, 

come on | From the highway of fools | Come on, come on | We are breaking 

the rules | Come on, come on | Let's stay together (C.C.Catch "Midnight 

gambler"). Подібне стирає межу між виконавцем композиції та її 

слухачем, начебто утворюючи романтичну бесіду, яка не має на меті 

офіційності або надмірної художньої естетичності у висловленні, а навіть 

навпаки, зорієнтована на легкість бесіди, рівність стосунків, 

неформальний розмовний стиль.  

Майже невластиве спонукання із вжитком 3-ї особи однини, яке 

трапляється виключно з невизначеним об’єктом it : … don't listen, don't let 

it | Let it bring you down | Make you wear a frown (Modern Talking "With a 

little love"). Таке наголошує на віру мовця у «силу» невідомого, чогось 

надзвичайного, чарівного, яке в змозі керувати думками, людськими 

емоціями та почуттями, пристрастю. 

Значна кількість звертань baby / babe, little girl, girl, boy, lady, 

darling й т.ін.  

Серед звертань в АПТ Євродиско найпоширеніше – baby або його 

варіант як babe : Tears are not enough | Oh, you lose a friend | Baby, the 

more you live | More you love again | Heaven can be cold | Heaven can be hot 

| In the middle of the night | Oh you need some love | That's no fantasy loving 

me | Oh, that's extasy next to me | When you understand you're man | Oh, just 

calling me (C.C.Catch "Nothing but a heartache"). У такий спосіб звертання 

можливе не лише до дівчат / жінок, але й для хлопців / чоловіків. Це 

надає ефекту дбайливого й чуйного ставлення мовця до реципієнта 

(особи, на яку власне і спрямоване звертання) дещо підкреслюючи його 

неспроможність розуміння усіх життєвих ситуацій, певну 

недосвічесність. Так само і girl, boy надають ефекту інфантичності 

реципієнту, що інколи посилюється вживанням епітетів на кшталт little 

girl : Hey little girl | Don't wanna cause you pain | But the big boys feel no 
sorrow | Hey little girl | Hey little girl |The're all the same | But they feel no 

sorrow (Sandra "Hey little girl"), а вигук Hey, який стоїть у препозиції, 
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привертає увагу адресата. Експресивності додає поєднання вигуку зі 

звертанням до «вищих сил»: Oh my heart is crying in the night for you | Oh, 

my God, oh don't you feel like a fool? (Modern Talking "Diamonds never 

made a lady"). 

Як виключення зустрічаються звертання з використанням особових 

займенників, а саме другої особи you: You you you | Let it out let it all hang 

out | Cry for love baby shout aloud | I'll never give you up | In the night of the 

city | You you you (Blue system "Body heat") для встановлення і підтримки 

контакту. Слід за О.О. Потебнею (Потебня 2001) можна казати, що в 

структурі спонукального речення це звертання є підметом при присудку 

у другій особі наказового способу і в АПТ Євродиско.  

Слід зазначити, що переважна кількість АПТ Євродиско спрямовує 

звертання на другу особу, проте не ідентифікуючи її, що дозволяє 

кожному з реципієнтів сприймати цей текст як особисте звернення, 

відчути себе учасником розмови. Однак наявна незначна кількість 

іменних вокативів задля виокремлення певної людини: Baby, I'm waiting 

for your call | I'm staring at the wall | Sorry little Sarah | I lose my self-control 

(Blue system "Sorry little Sara"). Подібні звертання мають неофіційний 

розмовний стиль і характерною рисою є відсутність таких елементів, як 

Mr, Mrs, Madame, Sir тощо або вживання прізвища. Таке надає змогу 

говорити про близькість стосунків між мовцем та реципієнтом. 

Не можна казати і про відсутність у діалогізмі АПТ Євродиско 

питальних речень, однак, зауважимо, що, порівняно із звертаннями, 

особовістю дієслів та імперативними конструкціями, вони є мало 

властивими: Do you think these tears I cry are tears of joy? | 'Cause my tears 

are not enough (Blue system "Little Sarah"); I Live for your love. | Oh just set 

me free. | I Live for your love. | Is it real? (Bad Boys Blue "I live"); Oh my 

God, you really think you have it made? | Your heart is won, with first class 

expenses paid | You drink champaign, eat caviar | A colour TV in the back of 

your car | And one of these days | You're gonna be surprised (Modern Talking 

"Diamonds never made a lady"); Where is the laughter | that ends without 

pain | Where are the summers | without any rain? (Sandra "Sisters and 

brothers"). Переважну кількість складають загальні питальні речення 

адресовані 2-ій особі  на підтвердження або спростування інформації. 

Спеціальні запитання спрямовані на уточнення та деталізацію фактів, та 

частіше залишаються без відповіді, адже комбінуються з іншими 

стилістичними прийомами, як оксиморон Where are the summers | without 

any rain?. 

Велику стилеоформлюючу роль відіграють у розмовному стилі дві 

проти спрямовані тенденції, які пов’язані з конкретними умовами 

спілкування (усним мовленням), а саме компресія та ускладнення. 

Компресія простежується в АПТ Євродиско на синтаксичному та 

фонетичному рівнях. 
Синтаксична компресія, яка призводить до різного роду неповноті 

висловлення – еліпсу членів речення. Спрощення синтаксичної матерії 
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пов’язується, як правило, із вживанням коротких, неповних речень з 

еліпсом присудка або дієслова-зв’язки у складеному іменному присудку 

(Jeffries, 1993, p. 110). Пор.: Oh, Crying, I'm crying for you | You playing cool 

now | So what can I do | Hopeless, is driving me mad | I'm talking about the 

fever | That burns in my head (Sandra "Love turns to pain"). Найчастіше 

редукції піддається ауксилярне дієслово to be, як у наведеному матеріалі 

відсутність допоміжного дієслова are (You playing), але наявна також і 

редукція підмета it як елементу безособового речення is driving та 

підмета I на позначення діяча, який контекстуально очевидний: Can you 

hear me? | I'm alive! | Don't know where you've been last night, | don't know 

where to go, | I hope that you're alright, | walk an endless road, | Can you see 

me? | I'm alive! | Can you hear me? | I'm alive! < … > The end | Darkness is 

over, light is in your eyes, | I hear your laughter, lying by your side, | Won't be 

cold in here, Won't be cold in here… (Sandra "The journey"), що дозволяє 

зберігати необхідний віршований розмір, ритміко-мелодичний малюнок, 

оскільки саме він є головним для АПТ. 

Продуктивність використання безсполучникового зв’язку 

забезпечує енергійність передачі думок: It's a blue, blue moon tonight | I let 

my angel down | It's a blue, blue moon tonight | This king has lost his crown 

(Bad Boys Blue "Blue Moon"). Асиндентон конституюється за рахунок 

опущення сполучників між елементами складного речення та засвідчує 

стрімкість і динамічність і певною мірою емотивність повідомлюваного. 

Не виключенням є зміни граматичних форм на тлі фонетичної 

компресії у АПТ Євродиско, серед яких найчастотніші: 

1. Вживання скороченої форми, тобто фонетична редукція 

допоміжних дієслів є специфікою розмовного стилю англійської мови: 

I’m, he’s, it isn’t, we’ll, I don’t тощо: She's a lady for a jealous heart | She's a 

devil for a beloved toy | She's a lady and a broken dream to me | But she's my 

girl she's my girl | And she will never be your lady | Oh she's my world she's 

my world | And she will never be your love (Blue system "She’s a lady"). 

Превалює скорочення ауксилярного дієслова to be у видо-часовому 

просторі Простий теперішній (Present Simple), що "стирає віддаленість" 

суб’єкта / підмета від його подальшої характеристики задля пожвавлення 

мови при швидкоплинності думок, а також збереження мелодичного 

оформлення.  Рідше використані скорочення will, have та not : I know him 

well | You've got no time to lose | For heaven and hell (C.C.Catch “Heaven 

and Hell”); My world. | I left everything to you. | Now I don't know what to do 

without you (Bad Boys Blue "I live"). 

2. Злиття лексем wanna, gonna, gotta, gimme. Поєднання 

трапляються переважно двох видів: самостійна частина мови + службова 

частина мови (Тип 1), самостійна частина мови + самостійна частина 

мови (Тип 2). Злиття лексем за Типом 1 становлять 93%, у той час як 

Тип 2 – 7% усіх поєднань. Розглянемо, Do you wanna – sentimental lady | 
Do you wanna – be my baby | Do you wanna try my heart | Over and over 

again (C.C.Catch “Backseat of your cadillac”); Love. There is magic in my 
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hand. Love. | Gonna give you all I can. | You know how to ride my love. | You 

have the special way. | Bless me with your touch by night and day. (Bad Boys 

Blue "Kiss you all over"). У подібних випадках відбувається злиття двох 

слів (самостійна та службова частини мови), де першим зазвичай є 

дієслово, а друге – частка: wanna = want to та gonna = going to, gotta = 

got to, при чому wanna трапляється більш ніж вдвічі частіше за gonna, 

тобто 70% і 28% відповідно, тоді як використання gotta не є 

преферентним – 2% : You only gotta reach out | Reach out and taste my 

loving. | Want you so | Sunday girl (Bad Boys Blue "I wanna hear your 

heartbeat"). 

Злиття за Типом 2 відбувається шляхом едиції займенника до 

дієслова gimme = give me: Hi! Hi! Hi! We need emotion! | (Love is incurable) 

| I say Hi! Hi! Hi! Gimme a sign! | We might apologize and we might realize | 

Hi... Hi... | Hi! Hi! Hi! We need emotion! | (Love is incurable) | I say Hi! Hi! 

Hi! Gimme a sign! (Sandra "Hi! Hi! Hi! ").  

Варто зауважити, що АПТ Євродиско не властиві злиття don’t know 

= dunno, got you = gotcha, kind of = kinda, trying to = tryna та lot of = lotta.  

Злиття лексем у АПТ Євродиско необхідні не лише для надання 

жвавості передачі тексту, а й для збереження ритміко-мелодичного 

малюнку при музичному оформленні.  

3. Симпліфікація слів: livin’, breakin’, feelin’, makin’, leanin’, an’, 

the’re, ‘bout, ‘cause (‘couse) й т.ін. У АПТ Євродиско симпліфікація 

спостерігається трьох видів: кінцева dancin’, lovin’, an’, початкова ‘bout, 

‘cause та середня the’re у відповідному спадковому порядку за кількістю 

випадків використання. Таке властиве саме розмовній формі комунікації, 

оскільки під час спілкування звуки або пом’якшуються, або не 

вимовляться, що у текстах позначається апострофом. Більш властивою є 

симпліфікація в кінці слова, а саме серед форм дієслова із закінченням -

ing = -in’ : Let's make it real tonight | We'll be dancin' to the pale moonlight | 

Your dreams are real today | And now you gonna stay (Modern Talking "The 

night is yours, the night is mine"). Маловживаною є кінцева симпліфікація 

службових частин, яка в АПТ Євродиско простежується лише у 

єднального сполучника and = an’ : An' she knows that it's forever | An' she'll 

never ever return (Sandra “Little girl”), що по відношенню до редукції у 

формах дієслів становить 1:46.  

Симпліфікація на початку слова є менш притаманною, однак 

знаходить своє відображення серед службових частин мови, а саме 

прийменник about = ‘bout : You said: "Take a seat, tell you 'bout a golden 

ring, | Married people lack emotion, love is just a fight..." (Sandra "Crazy 

Juliet") та сполучник because = ‘cause (‘couse) : … 'cause you are young | 

You will always be so strong | Hold on tight to your dreams hold on | You are 

right, don't give up | 'cause you are young | You are right and you are wrong | 

You are a hero, next day you're done |So hold on to your dreams (C.C.Catch 
"Cause you are young"). 
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Поодиноко трапляється середня симпліфікація, яка представлена 

схемою «займенник + аукcилярне дієслово» – they are = the're: Hey little 

girl | Don't wanna cause you pain | But the big boys feel no sorrow | Hey little 

girl | Hey little girl | The're all the same | But they feel no sorrow (Sandra 

“Little girl”).  

Зазначимо, що серед видів симпліфікацій існує і варіант їх 

конвергенції, що у АПТ Євродиско значною мірою розповсюджено як 

кінцева симпліфікація + симпліфікація на початку слова як у межах усієї 

пісні, так і в межах одного речення: Stay, | Why you're tellin' me that you 

can't | 'cause you're the one that I want | You know you're driving me crazy, 

crazy, crazy, oh (Fancy "Feedback, feedback"). 

Така симпліфікація в АПТ Євродиско допомагають, по-перше, 

зберегти риму й такт, а по-друге, не акцентувати увагу на несуттєво 

важливій для змісту інформації, швидкоплинно вимовляючи службові 

слова або формотворчі морфеми.  

4. Неформальний граматичний елемент діалекту англійської мови 

ain’t = is not, are not, am not, will not, have not, has not: Talk to me – want 

my love. | Talk to me – but not that stuff | You ain't get enough using my love. | 

You call for me | again l see (Sandra "In the heat of the night") – надає 

динамічності промові.  

Ускладнення в АПТ Євродиско представлено другорядними 

членами речення, повтору, використанням вставних конструкцій.  

Популяризованим ускладненням для АПТ є вигуки, серед яких 

найросповсюдженіші Oh!, Hey!, Yeah! : Don't stop this Hollywood nights | 

Stand up and fight | Oh oh, oh oh | Hollywood nights | Don' stop this 

Hollywood nights | Know that it's right | Oh oh, oh oh | Hollywood nights 

(C.C.Catch "Hollywood nights"). Завдяки ним мовець намагається 

передати більш експресивно свій емоційний стан, а також вони 

допомагають мелодійному аранжуванню пісенної композиції.  

Поширення АТП Євродиско другорядними членами речення 

відбувається за рахунок обставини часу, місця, образу дії, означення та 

додатку: Some time back in 85 | In July when the summer was high | An' we've 

been alright | You know what money can't buy (Sandra "Around my heart"). 

Вербальний компонент АПТ конкретизує повідомлюване. Подібне 

поширення речень надає детальну інформацію, що утворює ефект 

близького знайомства мовця та реципієнта, неначе вони мають багато 

спільного: сумісні спогади, справи, плани на майбутнє. Поширення 

також можливе за рахунок однорідних членів речення: You like cochtails 

in midnight | Diamonds and silver a lot | You're woman behind me | Oh, set 

my heart free | Baby, you're so hot (Blue System "My bed is too big") або 

повтору I hear your heartbeat, heartbeat, heartbeat | Playing with my mind | 

Oh, I need you wrapped around me | Just like I be on a veil | But now I'm only 

lonely, lonely | Holding on to you (Modern Talking "Do you wanna?"), які 
надають експресивності розмові, а також посилюють мелодійний 

компонент, що ефективно впливає на емоційно-чуттєву сферу. 
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Різного виду поширення в АПТ Євродиско зазвичай 

супроводжуються різного роду порушеннями порядку слів, що є 

невід’ємною рисою розмовного стилю, спричинені емоційним 

продукуванням думок: Once in a year I'm looking back, counting the hurts, | 

Time after time it's been so hard holding my ground, | And I miss you, | (For 

seven years) | And need you | (For seven years), | Oh this lotto game I don't 

wanna play... (Sandra "On the tray"). У такий спосіб наголошення на 

важливішій інформації відбувається на початку повідомлюваного. 

Властиве АПТ Євродиско акцентування уваги на часовому просторі, 

місці знаходженні або об’єкті, на який спрямована дія. 

Порушення в АПТ Євродиско спостерігається не лише з 

диспозицією членів речення, а й неправильністю граматичних формах: If 

I be sure that I'm born again | Oh, I heard him say: love is a crazy  game 

(C.C.Catch "Heartbeat city");  Dreams are made for you and me | No one 

wants you if you'll be the losing guy | Come on and take my hand | Come on, 

come on and take my hand | Like a hurricane is coming tonight | Tonight my 

love is just on your side | You break my heart boy | My heart boy, tonight 

(C.C.Catch "Like a hurricane"); Acting cold but still on fire | Every time you 

hold my hand | And there's things we did together | That we planned (Fancy 

"Save the moment") – частіше трапляється некоректність вживання видо-

часових форм дієслів та узгодження числа між підметом і присудком. 

Усі АПТ Євродиско містять ті чи інші елементи розмовного стилю, 

які зазвичай між собою конвергентно у межах одного тексту: Oh, when 

my heart beats, baby | Yeah, yeah, yeah | Love hurts maybe | Yeah, yeah, yeah 

| Baby, gonna stop it | Baby, gonna stop your heart | Like a burning fire | 

Yeah, yeah, yeah | It will lift you higher | Yeah, yeah, yeah | Baby, gonna stop 

it | Never gonna stop it | Baby, gonna save your heart (C.C.Catch "Dancing in 

shadows"). У наведеному матеріалі вжито вигуки Oh та Yeah, звертання 

Baby, поширення вставними конструкціями maybe, поширенням 

другорядними членами речення  stop your heart, save your heart, It will lift 

you higher, повтор Yeah, yeah, yeah, фонетичною компресією gonna, 

еліпсом підмета gonna stop your heart, gonna stop it, gonna save your heart 

та порушенням порядку членів речення Never gonna stop it, що засвідчує 

динамічність потоку промовленого, експресивність вербального 

компоненту.  

Підсумовуючи, у АПТ Євродиско рисами діалогізму переважно 

виступають імперативні речень, вживання дієслів у першій та другій 

особі,  звертання, зміщення персональності. Менш преферентним є 

використання питальних речень. Також до рис розмовного стилю АПТ 

Євродиско належать компресія (еліпс членів речення, безсполучниковий 

зв’язок, скорочення граматичних форм, злиття лексем, фонетична 

симпліфікація слів), ускладнення (поширення речень, вигуки) та 

порушення (диспозиція, некоректність видо-часових форм дієслів, 
узгодження підмета з присудком). Подібні ознаки розмовного стилю 
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трапляються конвергентно в межах одного тексту. Перспективним 

вбачаємо дослідження стилістичних фігур АПТ Євродиско.  
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Кузьменко А.О. Специфіка розмовного стилю англомовних 

пісенних текстів Євродиско 

У статті розглянуто співвідношення дискурсу та тексту, а також 

пісенного дискурсу та пісенного тексту. Визначено місце і роль стилю 

Євродиско у світовій культурі (музикальній культурі). Об’єктом 

дослідження – англомовні пісенні тексти Євродиско, а предмет – їх 

специфіка розмовного стилю. З’ясовано ознаки діалогізму в англомовних 

пісенних текстах Євродиско: вживання першої та другої особи 

займенників та дієслів, імперативних конструкцій та звертань. 

Досліджено, що значну стилеоформлюючу роль відіграють у розмовному 

стилі дві проти спрямовані тенденції: компресія та ускладнення. 

Компресія простежується на синтаксичному та фонетичному рівнях: 

еліпс членів речення, безсполучниковий зв’язок, скорочення 

граматичних форм, злиття лексем, фонетична симпліфікація слів. 

Ускладнення представлене поширенням речень та вигуками. Наявні такі 

порушення, як диспозиція, некоректність видо-часових форм дієслів, 
узгодження підмета з присудком.  
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Ключові слова: пісенний дискурс, пісенний текст, розмовний стиль, 

Євродиско. 

 

Кузьменко А.А. Специфика разговорного стиля англоязычных 

песенных текстов Евродиско 

В статье рассматривается соотношение дискурса и текста, а также 

песенного дискурса и песенного текста. Определено место и роль стиля 

Евродиско в мировой культуре (музыкальной культуре). Объект 

исследования – англоязычные песенные тексты Евродиско, а предмет – 

их специфика разговорного стиля. Установлены признаки диалогизма в 

англоязычных песенных текстах Евродиско: употребление первого и 

второго лица местоимений и глаголов, императивных конструкций и 

обращений. Исследовано, что существенную стилеоформительную роль 

играют в разговорном стиле две разнонаправленные тенденции: 

компрессия та осложнение. Компрессия прослеживается на 

синтаксическом и фонетическом уровнях: элипс членов предложения, 

бессоюзная связь, сокращение грамматических форм, слитие лексем, 

фонетическая симплификация слов. Осложнение представлено 

распространением предложения и междометиями. существуют такие 

нарушения, как диспозиция, некорректность видо-часовых форм 

глаголов, согласование подлежащего со сказуемым.  

Ключевые слова: песенный дискурс, песенный текст, разговорный 

стиль, Евродиско. 

 

Kuzmenko A.O. Peculiarities of conversational style of Eurodisco 

English lyrics texts   

The article deals with соотношение discourse and text, as well as lyrics 

discourse and lyrics text. The lyrics text is one of the types of kreolized texts, 

in the structuring of which, along with verbal component it is used other 

means of other semiotic codes. It is defined the place and the role of Eurodisco 

style in the world culture (music culture). The object of the research is 

Eurodisco English lyrics texts and the subject is their peculiarities of 

conversational style. It is identified the features of dialogizm in Eurodisco 

English lyrics texts: the use of the first and second person pronouns and verbs, 

imperative constructions and addressings. It is investigated that a great style-

forming role in conversational style of Eurodisco English lyrics texts is played 

by two differently directed tendencies: compression and complication. 

Compression can be found in syntactic and phonetic levels:  reduction of 

sentence parts, non-conjunction connection, shortening of grammar forms,  

fusion of lexemes, phonetic simplification of words. The complication is 

represented by the spread of sentences and exclamations. There are such 

violations as disposition, incorrect tenses of verbs, agreement of the subject 

with the predicate. Such features of conversational style occur convergent 
within one text. 

Keywords: lyrics discourse, lyrics text, conversational style, Eurodisco 
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ПОЛІПРЕДИКАТИВНЕ СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ ЯК 

КОМПЛЕКСНИЙ МОВЛЕННЄВИЙ АКТ 

Комунікативний підхід до мови зумовив зростання інтересу до 

мовленнєвої комунікації в цілому, комунікативного акту зокрема та 

умовам, що забезпечують процес його протікання. Комунікативна 

лінгвістика, зорієнтована на вивчення мовного спілкування, дозволяє по-

новому оцінити різноманітні, у тому числі “складноструктуровані”, види 

висловлювань. 

Мовленнєві акти уже давно привертають увагу мовознавців. 

Об’єктом нашого дослідження є комплексні мовленнєві акти, 

репрезентовані поліпредикативними складнопідрядними реченнями. До 

завдань дослідження зараховуємо: 1) визначення диференційних ознак 

комплексного мовленнєвого акту; 2) встановлення іллокутивно 

елементарних конструктивних одиниць у складі досліджуваних 

синтаксичних структур; 3) виокремлення комунікативних моделей та 

з’ясування особливостей функціонування дискретних комплексних 

мовленнєвих актів; 4) дослідження явища “іллокутивної імплікації” у 

КлМА. 

Питанням об’єднання дискретних інтенцій в одній 

складноструктурованій одиниці займалися такі вітчизняні науковці, як 

І.П. Сусов, М.С. Веденькова, Л.О. Сергієвська. Комплексні мовленнєві 

акти становили науковий інтерес для І.М. Кобозевої, В.І. Карабана, А. М. 

Приходька та інших дослідників.  

У сучасному комунікативному синтаксисі комплексні мовленнєві 

акти (далі – КлМА) розглядаються як “двоактові” (“двоіллокутивні”) 

номінації (Кобозева И.М., Ким Гон Сук, 2000, с. 95), як комбінації 

головного і допоміжного МА (далі – ГМА та ДМА відповідно) 

(Приходько, 2014). Головним (→) вважається той МА у складі 

комплексного, на який очікується перлокутивна (вербальна чи 
невербальна) реакція адресата, а допоміжним (у термінології А.Н. 

Приходько – “підпорядкованим”(Приходько, 2014, с. 94)) (←) – той, де 
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така реакція найменш очікувана, та який слугує для його, головного МА, 

обґрунтування. ДМА виконують важливу функцію: вони “задають світ 

вимови” відповідного ГМА за допомогою прямої чи непрямої експлікації 

певних компонентів іллокутивної сили останнього. 

Аналіз практичного матеріалу дає змогу стверджувати, що 62 % 

КлМА із суб’юнкцією конституентів – це МА, що поєднують два і 

більше МА-асертиви. Напр.:  After looking at him for some moments in 

silent resignation, Mrs Chick said she trusted he hadn't said it in aggravation, 

because that would do very little honour to his heart. (Charles Dickens) Це 

поліпредикативне складнопідрядне речення (далі – ППСПР) є 

конструкцією з чотирма ПО, які репрезентують три МА-асертиви, два з 

яких є допоміжними й один – головним (ДМААС → ДМААС ← ГМААС).  

Однією з дистинктивних характеристик КлМА є те, що 

синтаксичне аранжування ППСПР не ізоморфне тим прагматичним 

значенням, які він виражає. (Приходько, 2014, с. 93) Так, наступна 

поліпредикативна конструкція (далі – ППК), яка містить сім ПО, 

репрезентує тільки шість МА: п’ять допоміжних актомовленнєвих 

функцій (далі – МА-функцій) і одну головну: After Briggs had got into bed 

(1), he lay awake for a long time, still bemoaning his analysis, and saying (2) 

he knew it was all wrong (4), and they couldn't have analysed a murderer 

worse (5), and — how would Doctor Blimber like it if his pocket-money 

depended on it (6)? (Charles Dickens) Позиційно остання ПО (if his pocket-

money depended on it) не містить повідомлення щодо стану речей р, а 

тільки обґрунтовує зміст попередньої ПО,утворюючи разом з нею один, 

головний, МА. 

Більшість досліджуваних поліпредикативних структур є 

поєднанням двох типів МА. Як правило, один з них є іллокутивно 

сильним, інший (або інші) – іллокутивно слабкими. До іллокутивно 

сильних МА, услід за А.Н. Приходько, ми зараховуємо, у першу чергу, 

директиви і квеситиви, а до іллокутивно слабких – асертиви й комісиви. 

(Приходько, 2014, с. 91) Водночас, як показує аналіз практичного 

матеріалу, асертив може виступати ГМА у комплексних асертивах (як 

було продемонстровано вище), а директив може бути допоміжним у 

КлМА з іншою, сильною, іллокуцією. 

Розглянемо іллокутивні функції у наступному реченні: Tell me, 

Lady Brenda (1), is it true you are looking for a flat (2), because I think I've 

got just the place for you (3)? (It's being done up now and will be ready well 

before Christmas.”) (Evelyn Waugh) Ця синтаксична конструкція, що 

містить чотири ПО, є КлМА з трьома МА-функціями. Дві останні у 

синтагматичному ланцюжку ПО становлять один ДМА-асертив, оскільки 

парентетичний диз’юнкт I think не має окремої МА-функції. Перша ПО у 

цьому ППСПР, хоча і є директивом, містить лише допоміжну, “слабку”, 

іллокуцію, яка накладається на основну іллокутивну функцію речення – 
функцію квеситива. У цілому ж, КлМА репрезентований реченням – це 

сполучення трьох різних МА-функцій: ДМАД ← ГМАКВ  → ДМААС. 
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Як було продемонстровано вище, синтаксична структура КлМА 

не завжди ізоморфна тим прагматичним значенням, що ним передаються. 

Водночас, між структурно-семантичними типами ППСПР та 

прагматичними значеннями, що виражають такі речення, існують певні 

закономірності. Так, елементарними на іллокутивному рівні всередині 

КлМА можуть бути не лише окремі ПО – конструктивні одиниці ППСПР 

– а й їх сполучення. Простий МА у складі комплексного має місце у 

наступних випадках: 

1) коли присудок головної або підрядної (-них) частини 

поліпредикативної конструкції виражений предикативною одиницею; 

2) коли дієслово-присудок чи антецедент головної частини 

ППСПР поширюється об’єктно-з’ясувальним підрядним реченням; 

3) коли у головній ПО присутній антецедент, який модифікується 

атрибутивним підрядним рестриктивного типу; 

4) коли ціле головне речення у складі ППСПР або певний його 

компонент поєднані субординативним зв’язком з підрядним 

адвербіальним реченням умови, поступки або мети. 

Наведені вище частини ППК співвідносяться з елементарним МА, 

оскільки підрядна ПО у таких структурах лише забезпечує умову 

успішності МА, вираженого головною частиною.  

Так, прагматично бііллокутивним є наступне трикомпонентне 

СПР: (If he came to the door now I should run into his arms. I should want 

him to hold my hand for weeks.) I mean I believe (1) I could love him in the 

other way, his way, now (2). (John Fowles) Ця ППК містить два МА-

асертиви, перший з яких виражений сполученням головної ПО і 

позиційно першого у синтагматичному ланцюжку об’єктно-

з’ясувального підрядного. Третя ПО – ще одне підрядне речення з 

семантикою з’ясування, що розкриває зміст дієслова-присудка першого 

підрядного, – не становить з ним одного МА. На відміну від першої ПО, 

ця ланка послідовного підпорядкування не утворює елементарного МА з 

головною частиною речення, про що свідчить тема-рематичне 

улаштування конструкції: на рівні її макроструктури носієм нової 

інформації (ремою) виступає саме друге однорідне супідрядне.  

Застосована тут методика АЧ для визначення ГМА не є 

випадковою. Рематичний компонент, як відомо, бере участь у вираженні 

предикативності. А оскільки предикативність, як стверджує О.В. 

Падучева, є однією з основних складових МА (Падучева, 1985, с. 23), 

саме у ньому й зосереджена домінуюча комунікативна інтенція мовця. 

Іншою особливістю КлМА, на відміну від простого, є синкретизм 

прагматичних значень у комунікативній структурі ППСПР. Накладання 

двох та більше перформативних схем спостерігаємо у конструкціях, в 

яких актуальна (у цьому контексті комунікативна) інтенція не 

“пригнічує” буквальної. Йдеться про такі структури, в яких присутня 
т.зв. “іллокутивна імплікація”. Так, до прикладу, типова для директивів 

структура розповідного речення може бути замінена питальною: 
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Come here, little one, did you hear what I said? (Iris Murdoch) Це 

речення являє собою гіпотактичну конструкцію, яка не ізоморфна тим 

прагматичним значенням, що нею виражаються: будучи полі-, а саме 

трикомпонентною, на структурному рівні, досліджувана конструкція є 

поєднанням двох іллокуцій на комунікативному: ГМАД ← ДМАКВ. 

Обидва МА – квеситив і директив – належать до іллокутивно сильних. 

Проте, “сильнішим” у цьому КлМА, тобто таким, на який очікується 

реакція адресата повідомлення, є директив. Підтвердженням цьому є 

наступний контекст, який показує, що адресат повідомлення відреагував 

саме на прохання підійти, а не дав (вербальну) відповідь про те, чи почув 

він адресанта: She caught Lindsay's hand as the girl moved past her, and 

looked intently up into her face. (Iris Murdoch) На те, що у цьому КлМА 

має місце іллокутивна імплікація, вказує питальна структура конструкції, 

яка є нетиповою для МА-директива.  

Окрім директивів питальної структури іллокутивна імплікація має 

місце у квеситивах розповідної й спонукальної структури, в експресивах 

питальної й спонукальної структури, асертивах питальної структури 

висловлення.  

Іншою відмінною особливістю КлМА є те, що вони 

характеризуються дифузією різних іллокутивних сил. Така дифузія 

призводить до якісно нових прагматичних смислів, ніж це можна 

очікувати із простого додавання однієї іллокуції до іншої.  

Розглянемо прагматичну спрямованість наступної синтаксичної 

конструкції: Occasionally I would be stopped by workmen who didn’t know 

about Peter (1) and who would insist that I couldn’t go in (2) because nobody 

lived there (3). (Margaret Atwood) Це СПР з п’ятьма ПО є поєднанням 

трьох МА. Накладання іллокутивних сил ДМА-асертивів (першого і 

третього) – на іллокуцію ГМА (who would insist that I couldn’t go in) 

уможливлює потрактування цього КлМА як такого, основною 

іллокутивною силою якого є “застереження”. Ця іллокутивна функція не 

отримує формального вираження у поверхневій структурі висловлення. 

Проте, наявна у прагматичній структурі речення дифузія смислів дає 

змогу віднести досліджуваний МА до класу реквестивів. 

КлМА, репрезентовані ППСПР, поєднують у собі бі- та 

полікомпонентні прагмасемантичні вектори. Таке поєднання призводить 

до того, що іллокутивна сила КлМА конституюється на основі 

взаємопроникнення однієї настанови в іншу. Звідси, можна говорити про 

два типи реалізації таких МА: 

1) дискретні, або різноіллокутивні (наприклад, асертивно-

квеситивний МААС → МАКВ, квеситивно-асертивний МАКВ ← МААС, 

асертивно-ін’юнктивний МААС ← МАІН, тощо); 

2) синкретичні, або одноіллокутивні, КлМА (асертивно-

асертивний МААС → МААС або МААС ← МААС). 
До синкретичних КлМА ми зараховуємо комплексні асертиви. 

КлМАAС – це неелементарний МА, у якому як головною, так і 
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допоміжною (-ними) МА-функціями є асертивні. Як і у випадку з 

простим МА-асертивом, типовою формою реалізації КлМААС є 

розповідне речення, а інтенціональним змістом – задоволення 

інформаційних потреб адресата. Такий МА спричинює певні зміни у 

фрагменті його епістемічного світу або як привнесення нового знання, 

або ж як модифікацію уже наявного.  

Наступне ППСПР є КлМАAС: He might possibly have passed by 

without stopping at all, or at most for half a minute to glance in at the scene 

(1), had not his advent coincided with the discussion on corn and bread (2), in 

which event this history had never been enacted. (Thomas Hardy) 

Комунікативна модель цього МА: ГМААС ← ДМААС ← ДМААС. На те, 

що саме підпорядковуюча одиниця містить головну іллокуцію, вказує 

наступний контекст, де автор роману коментує значення вчинку героя: 

But the subject seemed to arrest him, and he whispered some inquiries of the 

other bystanders, and remained listening. (Thomas Hardy) 

Друга група КлМА – такі, що носять дискретний характер. У 

складі цих МА можна виокремити дві, три та більше різноспрямованих 

іллокутивних сили. Узявши за основний критерій іллокутивну функцію 

ГМА, виокремлюємо наступні комунікативні моделі дискретних КлМА, 

репрезентованих гіпотактично оформленою конструкцією:  

1) комплексний промісив (КлМАПР); 

2) комплексний менасив (КлМАМ); 

3) комплексний ін’юнктив (КлМАІН);  

4) комплексний реквестив (КлМАР); 

5) комплексний квеситив (КлМАКВ); 

6) комплексний експресив (КлМАE). 

КлМАІН – це такий тип МА, за допомогою якого адресант 

намагається реалізувати свою інтенцію через нормування поведінки 

адресата. Формою реалізації КлМАІН є спонукальне речення та різні 

форми імператива. На відміну від простого МА-ін’юнктиву, КлМАІН 

містить допоміжні МА, іллокутивна функція яких “нашаровується” на 

основну іллокуцію. Такими допоміжними МА виступають МА-асертиви, 

за допомогою яких адресант має на меті обґрунтувати, пом’якшити ГМА 

або збільшити вірогідність виконання каузованої дії. Напр.: 

And when you've done that (1) goo on to my house with the basket, 

and tell my wife to put away that washing, because she needn't finish it (3), 

and wait (2) till I come hwome (4), as I've news to tell her (5).” (Thomas 

Hardy) Комунікативна модель цього речення: ДМААС ← ГМА → ДМААС 

→ ДМААС → ДМААС. 

Перлокутивним ефектом КлМАР є також здійснення певного 

впливу на діяльність адресата. Однак, на відміну від КлМАІН, іллокуція 

КлМАР є більш “м’якою” і має форму радше прохання, аніж наказу. 

Поверхнева форма такого МА – спонукальна або питальна, а МА-
обгрунтуванням(и) у КлМАР є МА-асертиви. 
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Так, у реченні ‘We’re like we used to be, lying in the woods-Hartley 

(1), will you be with me tonight please at last, just to be together quietly (2)? 

(Iris Murdoch) перший (елементарний) МА є обгрунтуванням прохання 

адресанта, вираженого у ГМА. Комунікативну модель цього КлМА 

можна представити за допомогою наступної формули: ДМААС ← ГМАР. 

КлМАПР є підвидом МА-комісиву, мета якого полягає у здійсненні 

обіцянки зробити щось в інтересах адресата. Промісиви роблять мовця 

причетним до сфери адресата, а від виконання взятих ним зобов’язань 

залежать події цієї сфери. Формою реалізації КлМАПР є розповідне або 

спонукальне речення. Асертив-обгрунтування у КлМАПР містить пояснення або 

причину обіцяної дії: “Since you have introduced the mention of her, and have 

connected me with her (1) and have said that I know all about her (2), I shall make bold to 

amend the toast (3). <…>” (Charles Dickens)  
КлМАМ – це неелементарний МА, перлокутивний ефект якого полягає у 

здійсненні впливу на діяльність адресата. Такий вплив відбувається через 

вербальну погрозу чи застереження. Наприклад: “(John, don't argue.) If you are not 

careful I shall send Thunderclap back to Uncle Reggie and say (1) that I find you are not a 

good enough boy to keep him (2). (You wouldn't like that would you?)” (Evelyn Waugh) 

Ця чотирикомпонента ППК є бііллокутивним МА, ДМА у якому містить 

обґрунтування домінуючої іллокуції висловлення (I shall send Thunderclap back to 

Uncle Reggie). Допоміжним(и) у комплексному промісиві також виступають 

прості МА-асертив(и). 

КлМАE передає психологічний стан адресанта: вибачення, подяку, 

співчуття, докір, подив, обурення. Поверхнева форма реалізації такого МА 

здебільшого оклична. 
Наступний комплексний експресив передає подив головного героя 

стосовно того, як його сприймають інші: What old fashion could that be, Paul 

wondered with a palpitating heart, that was so visibly expressed in him; so plainly seen by 

so many people! (Charles Dickens)  Це речення – бііллокутивна конструкція зі 

зворотнім, експресивним, порядком розташування компонентів. Домінуюча 

іллокуція досліджуваного чотирикомпонентного СПР – експресивна. Про це 

свідчить препозиція підрядного з’ясувального з “емфатичним” розміщенням 

компонентів (what + частина складного модального присудка + підмет), лексичне 

наповнення атрибутивних ПО й оклична форма речення. 

Найважливішою відмінною ознакою КлМАКВ слід вважати різницю в 

інформаційних потенціалах адресанта й адресата. Вживаючи цей МА, адресант 

інформує адресата про наявність такої різниці, маючи на меті нівелювати її 

шляхом отримання (у якості відповіді на запитання) відповідної інформації. 

Квеситивна пропозиція повинна володіти структурною ознакою питальності: 

When it was made, I said, shall I be mother? (John Fowles)  

Наведемо приклад поєднання трьох МА-функцій у межах комплексного 

квеситиву:  

“Well, now you’re at university we must get you to think for yourself, mustn’t 
we?” (Julian Barnes) У цьому СПР на основну іллокуцію ‘квеситив’ 

нашаровуються іллокутивні функції асертива й директива. Специфіка 
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прагматичного устрою наведеного вище речення полягає у тому, що наказ є 

адресантно-орієнтованим, а тому й заповнення інформаційної лакуни має радше 

риторичний характер. 

Разом із тим, усі зазначені типи КлМА засвідчують той факт, що ППСПР 

найактивніше використовуються у скопусах “повідомлення” та “питання”, де вони 

виконують функцію регулювання поведінки комунікативного партнера.  

Отже, будучи у структурному відношенні поєднанням трьох і більше ПО, 

ППСПР є КлМА з двома, трьома і більше МА-функціями. Поєднання кількох 

МА-функцій в одному МА пов’язано з феноменом мовленнєвого синергізму, 

прагмапсихологічна сутність якого полягає в тому, що перлокутивний ефект 

складного МА перевершує перлокутивний ефект, який чинить кожен окремо 

взятий його компонент – простий МА. КлМА є гетероморфними одиницями, 

ієрархія граматичних відношень у яких нерідко не ізоморфна ієрархії 

прагматичних відношень між їх частинами, а синкретизм мовленнєвого значення 

детермінується прагмасемантичною дискретністю їх компонентів. Це структури з 

кількома пропозиціями, котрі накладаються одна на одну, та зумовлені 

здебільшого ситуативною поліінтенційністю. КлМА, репрезентовані ППСПР, 

поділяються на дискретні й синкретичні. Комунікативна цілісність таких МА 

обумовлюється не тільки семантичними відношеннями між суб’юнктами, а й 

прагматичними відношеннями між МА-функціями.  
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Панькова Т.В. Поліпредикативне складнопідрядне речення як 

комплексний мовленнєвий акт. 

У статті розглянуто особливості прагматичного улаштування 

поліпредикативних складнопідрядних речень у сучасній англійській мові. 

Досліджувані синтаксичні структури виступають у якості синкретичних і 

дискретних комплексних мовленнєвих актів, що являють собою бі- та 

полііллокутивні номінації. Такі номінації є поєднанням головного й (щонайменше 

одного) допоміжного мовленнєвих актів. У статті виокремлено комунікативні 

моделі та з’ясовано особливості функціонування дискретних комплексних 

мовленнєвих актів; продемонстровано, що їх синтаксична структура не завжди 

ізоморфна тим прагматичним значенням, що ними передаються; а також 

встановлено перелік елементарних на іллокутивному рівні конструктивних 

одиниць досліджуваних синтаксичних структур. В результаті дослідження автор 

доходить висновку про те, що синкретизм мовленнєвого значення у 

багатокомпонентних складнопідрядних реченнях детермінується не тільки 

семантичними відношеннями між суб’юнктами, а й прагматичними 

відношеннями між актомовленнєвими функціями. 

Ключові слова: поліпредикативне складнопідрядне речення, комплексний 

мовленнєвий акт, перлокутивний ефект, головний мовленнєвий акт, допоміжний 

мовленнєвий акт. 

 

Панькова Татьяна Викторовна. Полипредикативное 

сложноподчинённое предложение как комплексный речевой акт. 

В статье рассмотрены особенности прагматического устройства 

полипредикативных сложноподчинённых предложений в современном 

английском языке. Исследуемые синтаксические конструкции выступают в 
качестве синкретических и дискретных комплексных речевых актов, которые 

являются би- и полииллокутивными номинациями. Такие номинации – это 
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сочетание главного и (по меньшей мере одного) вспомогательного речевых актов. 

В статье выделены коммуникативные модели и выяснены особенности 

функционирования дискретных комплексных речевых актов; 

продемонстрировано, что их синтаксическая структура не всегда изоморфна тем 

прагматическим значениям, которые ими передаются; а также установлен 

перечень элементарных на иллокутивном уровне конструктивных единиц 

изучаемых синтаксических структур. В результате исследования автор приходит к 

выводу о том, что синкретизм речевого значения в многокомпонентных 

сложноподчинённых предложениях детерминируется не только семантическими 

отношениями между субъюнктами, а и прагматическими отношениями между 

акторечевыми функциями. 

Ключевые слова: полипредикативное сложноподчинённое предложение, 

комплексный речевой акт, перлокутивный эффект, главный речевой акт, 

вспомогательный речевой акт. 

Pan’kova T.V. Polypredicative complex sentence as a complex 

speech act. 

The article considers the specifics of the pragmatic structure of 

polypredicative complex sentences in modern English. The studied syntactic 

structures function as complex speech acts representing bi- and poly-

illocutionary nominations. Such nominations are a combination of the main 

and (at least one) subsidiary speech acts. The perlocutionary effect of a 

complex speech act exceeds the effect produced by every single component – 

an elementary speech act. The study of the pragmatic relations between the 

immediate constituents of complex sentences has enabled the author to 

conclude that the syncretism of the speech sense in them is determined by the 

pragmasemantic discreteness of their components. As a result of the study, it 

has been established that hypotactic multi-clause syntactic constructions 

represent syncretic and discrete complex speech acts, whose communicative 

integrity is conditioned not only by the semantic relations between the 

subjuncts, but also by the pragmatic relations between the speech-act 

functions. Among the discrete complex speech acts the author singles out 

complex assertives, injunctives, requestives, promissives, menasives, 

quesitives and expressives. Communicative models and specifics of the 

functioning of discrete complex speech acts have been singled out; it has been 

proved that their syntactic structure is not always isomorphic to the pragmatic 

meaning they express; and the regularities of elementary illocutionary 

constructive units of the studied syntactic structures have been distinguished. 

Key words: polypredicative complex sentence, complex speech act, 

perlocutionary effect, main speech act, subsidiary speech act. 
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ЕНІГМАТИЧНІ ФЕНОМЕНИ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-

ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ 

Оскільки «енігматика» характеризує спосіб існування відкритих 

систем і перебіг різноманітних сценаріїв за їхньою участю, у яких вибір 

траєкторій розвитку цих систем у точках біфуркацій залишається 

достеменно невідомим і контекстуально залежним (Колесник, 2011), 

зазначений феномен ми розглядаємо як універсалію буття. Уявлення про 

сутність цього явища становлять фрагмент досвіду людства й складають 

зміст концепту MYSTERY у смисловому полі англомовних 

лінгвоспільнот, тоді як мовні засоби вербалізації уявлень про енігматичні 

феномени становлять відповідний номінативний простір. 

У сучасній когнітивістиці усталеним є підхід до розгляду концепту 

як одиниці інформаційної структури, що відображає досвід людини 

(Кубрякова, 1997, с. 90), характеризується динамізмом (оскільки в 

процесі мисленнєвої діяльності «повертається різними сторонами, 

актуалізуючи <...> свої різні ознаки й рівні» (Попова, 2015, с. 24)) та є 

вкоріненою в культурі лінгвоспільноти (Воркачев, 2014, с. 12), а отже, 

«покликана поєднати наукові здобутки в галузі культури, свідомості й 

мови» (Слишкин, 2000, с. 9). Тож метою цієї статті є звернення до різних 

галузей гуманітарного знання для повнішої реконструкції спектру 

смислів, які структурують концепт MYSTERY.  

Філософські узагальнення щодо сутності таємниці – «невідомого й 

забороненого, що виступає об’єктом пізнавального інтересу» (Фрумкин, 

2009, с. 952) – вказують на такі аспекти її розуміння: 1) таємниця як ще 

не пізнане, тобто те, що є предметом можливих майбутніх досліджень 

для науки, яка прогресивно розвивається, далекої перспективи пізнання; 

2) таємниця як непізнаване, тобто те, що принципово знаходиться за 

межами людського пізнання, перевищує потенціал людського розуму 

через надмірну складність, принципову абсурдність чи відокремленість 

непоборною перешкодою; 3) таємниця як приховане, тобто в принципі 

комусь відоме, але потаємне, засекречене, зашифроване (Фрумкин, 2009, 

с. 953). 

Поряд з представленням таємниці як виклику існуючому 

пізнавальному інструментарію певної галузі, що стимулює подальші 

розвідки, співвідносним з першим тлумаченням є також ретроспективне 

наукове чи науково-популярне представлення дослідження як вирішеної 

таємниці, де у фокусі уваги перебуває складність, значимість чи 
сенсаційність відкриття. Визначення таємниці як непізнаваного 

асоціюється з релігійними доктринами, де першочергове значення 
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надається вірі, а також пов’язане з осмисленням філософських категорій 

та загальнолюдських цінностей, що мають позитивне чи негативне 

аксіологічне забарвлення (наприклад, буття, існування, безкінечність 

(Craig, 2005, с. 446), життя і смерть (Craig, 2005, с. 577)).  

Розуміння таємниці як прихованості історично пов’язане з 

езотеризмом (Фрумкин, 2009, с. 953), табуюванням, недопущенням 

непосвячених до спеціального знання. Також ідея обмеження окреслює 

таємницю в галузі права, де вона тлумачиться як властивість інформації, 

що навмисне приховується одним соціальним суб’єктом від іншого 

соціального суб’єкта (Scheppele, 1988, с. 12, 15), яким може виступати 

індивід чи група (Scheppele, 1988, с. 15). Ключовими аспектами в цьому 

випадку є інтенційність (нерозголошення є свідомим і мотивованим), а 

також визначення секрету стосовно певного соціального контексту 

(відносно того, від кого приховуються дані, тобто селективність 

розголошення) (Scheppele, 1988, с. 15). 

Відповідно до конфігурації взаємодій між суб’єктами, 

виокремлюються такі типи таємниці: пряма таємниця/direct secret (А 

приховує від В секрет, який В хоче дізнатися); послідовна 

таємниця/serial secret (А ділиться секретом з В, а третій суб’єкт – С – 

прагне дізнатися секрет А від В); колективна таємниця/collective/shared 

secret (А і В спільно створюють таємницю, а С прагне її дізнатися від А 

чи В) (Scheppele, 1988, с. 16). У кожному випадку власник таємниці може 

обрати одну з альтернатив – розкрити чи приховати інформацію, що 

матиме різні наслідки залежно від типу секрету. Якщо А повідомляє В 

пряму таємницю, результатом є розкриття (disclosure), її передача 

суб’єктом В суб’єкту С розглядається як зрада (betrayal) відносно А, у 

той час як розголошення суб’єктом А чи В колективної таємниці 

суб’єкту С визначається як витік інформації (leak). У разі приховування, 

нерозголошення суб’єктом А суб’єкту В прямої таємниці створює 

просту таємницю (simple secret), збереження суб’єктом В серійної 

таємниці від С породжує вторинну таємницю (secondhand secret), 

дотримання колективної таємниці А та В відносно С розглядається як 

змова (conspiracy) (Scheppele, 1988, с. 17). 

У соціології центральним аспектом таємниці замість незнання 

(Nichtwissen) визнається його непередавання (Nichtmitteilung) (Sievers, 

1974, с. 19), при цьому враховуються очікування повідомлення з боку 

співрозмовників та модифікація контексту спілкування через факт 

приховування (Sievers, 1974, с. 18). Таким чином, таємниця 

розглядається не як кількісний, а як якісний феномен (успішне 

перешкоджання отриманню повідомлення) (Westerbarkey, 1991, с. 23), 

вияв комунікативної інтеракції, де набуває значення широкий спектр 

чинників, як-то: самопрезентація співрозмовників, вираження 

солідарності, здобуття та підтримання взаємної довіри, вираження й 
контроль емоцій тощо (Sievers, 1974, с. 19).  
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У рамках теорії соціальних комунікацій приховування є 

складовою діалектичної єдності «гласність – таємниця». Дослідники 

вказують на те, що гласність імплікує таємницю, оскільки селективність 

у виборі тем, представленні інформації, її сприйнятті чи тлумаченні 

регулює ступінь доступності або прихованості знань (Westerbarkey, 1991, 

с. 16). У світлі стереотипної позитивної оцінки гласності амбівалентного 

характеру набуває межа між її необхідним рівнем та поняттям 

приватності – невід’ємного права кожного мати здатність контролювати 

доступні іншим дані про себе (Schirrmeister, 2004, с. 21–22). 

Приватність як можливість обмеження доступу може стосуватися 

різних вимірів: право на невтручання у свободу прийняття рішень та дій 

(decisional privacy); захист від розголошення небажаної для індивіда 

інформації, що його стосується (informational privacy), та недопущення 

вторгнення в приватний простір (local privacy) (Rössler, 2005, с. 9). 

Співвіднесення такого тлумачення приватності з визначенням таємниці 

виявляє, що вони перебувають у відношеннях перетину – приватність у 

першому сенсі є виявом особистої незалежності й не передбачає 

секретності. Також приватність наголошує передусім стан індивіда, 

досягнутий у результаті обмеження, віддалення від інших, тоді як 

таємниця є характеристикою інформації (Scheppele, 1988, с. 12–13). 

У цьому зв’язку слід зазначити, що саме гарантування свободи лежить в 

основі ціннісного ставлення до поняття приватності в суспільстві 

(Rössler, 2005, с. 9).  

З перспективи літературознавства таємниця виступає емблемою 

детективу (причому mystery слугує метонімічно мотивованою 

номінацією жанру detective fiction) – «виду художньої літератури, що 

зародився у вікторіанську добу, де загадкова подія, зазвичай злочин, 

потребує втручання детектива» (Reitz, 2006, с. 150). Визначаючи особу 

детектива, нерозв’язану таємницю та процес розслідування, а також 

наявність елементу загадки (‘the puzzle element’ – представлення перед 

читачем процесу розгортання проблеми, яку він мусить пояснити, що 

активізує його когнітивні здібності (Rzepka, 2005, с. 10)), як інваріантні 

ознаки жанру, дослідники виокремлюють такі його базові складові: 

вчиняється злочин; слідчий розглядає докази, опитує підозрюваних та 

робить висновки, злочин розкривається; винного передають правосуддю 

(Saricks, 2009, с. 197).  

Залежно від типу невідомої інформації, що визначає змістові й 

структурні ознаки детективу, виділяються такі його типи, як whodunnit, 

що зосереджується на ідентифікації злочинця; howdunnit, де у фокусі 

перебуває процес розслідування й ключова інформація не розкривається 

до його завершення; та whydunnit, у якому увага зміщується до осіб, 

прямо пов’язаних з незаконною дією (Бехта, 2009, с. 12; Knobloch, 2003, 

с. 387). В останньому випадку ім’я злочинця може розкриватися на 
початку історії, а мета полягає у встановленні психологічних мотивів 

правопорушення (Knobloch, 2003, с. 387). 
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Багатогранність детективного жанру у формальному та змістовому 

аспекті відображає його діалектичну природу: поєднання хаосу 

(зображення злочинності) та порядку (соціальних та літературних 

конвенцій, раціонального пояснення); почуття вини й розради; смерті як 

руйнування, мовчання та тіла як матеріального доказу (мовчання, що 

перетворюється на свідчення), раціонального й ірраціонального (відчуття 

закономірності та відсутність її пояснення); надмірна кількість і 

значимість інформації, її непрозорість та зрозумілість (Swales, 2000, 

с. xii–xiv). При цьому саме складна взаємодія приховування та розкриття 

інформації визначає ключову роль таємниці в наративній організації 

детективу (Jenssen, 2000, с. 8). Спираючись на запроваджене 

структуралістами розмежування історії та дискурсу («що розповідається» 

та «як передається історія»), яке відповідає розрізненню означуваного й 

означального (Shen, 2010, с. 566)), дослідники моделюють класичний 

детектив як дворівневу структуру, де 1) історія злочину знаходить вияв 

у незрозумілому дискурсі історії злочину (описі його слідів, доказів), а 

розслідування створює зрозумілий дискурс історії злочину (фінальне 

пояснення злочину детективом); 2) історія розслідування експлікується 

як незрозумілий дискурс історії розслідування (представлення поведінки 

детектива помічником, якому не завжди доступна логіка вчинків 

останнього) та зрозумілий дискурс історії розслідування (продукується 

самим детективом разом із поясненням злочину) (Hühn, 1997, с. 40–42). 

У сучасному мовознавстві об’єктом дослідницького інтересу стає 

енігматичний дискурс як «комунікативна подія, знаковим посередником 

якої слугує енігматичний текст, що має потужний інтерактивний 

потенціал, оскільки його повна знакова репрезентація можлива при 

безпосередній участі адресата, який виконує стратегічну програму 

адресанта» (Селиванова, 2014a, с. 6). Така програма передбачає «пошук 

відповідей на запитання й завдання, поставлені в тексті», та слугує задля 

реалізації освітньо-інформативних та розважальних цілей (Селиванова, 

2014а, с. 6). Підкреслюючи різноманіття жанрової системи енігматичних 

текстів, О. Селіванова класифікує їх відповідно до типу коду, 

виокремлюючи цифрові / числові (наприклад, судоку), словесні (словесні 

кросворди, головоломки, загадки, анаграми тощо) та змішані чи 

креолізовані, які, окрім вербального коду, містять елементи інших 

знакових систем – зокрема, малюнки, фотографії, математичні, музичні 

символи (ребуси та ін.) (Селиванова, 2014а, с. 12). 

Загадка як найдавніший жанр енігматики (Селиванова, 2014б, 

с. 150) характеризується двокомпонентністю: становить єдність власне 

загадки – «неповного чи викривленого (трансформованого, 

метафоричного) опису загаданого об’єкта» (Левин, 1978, с. 284) й 

відгадки (Голіяд, 2016, с. 6). З прагматичної точки зору її метою є 

спонукання адресата розкодувати об’єкт-денотат (Левин, 1978, с. 283; 
Мизин, 2014, с. 139). Відповідно, загадці притаманна амбівалентність 

стратегій – спрямованість на зашифрованість та потенційна 
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розгадуваність, що уможливлюється завдяки наявності підказок 

(Селиванова, 2014б, с. 152, 154). 

Отже, енігматичний феномен може тлумачитися як сутність, що є 

непізнаною, непізнаваною чи засекреченою, характеристика інформації 

або дія (непередавання як тип комунікативної інтеракції). Як 

дистинктивна ознака детективного жанру, таємниця визначає його зміст 

та наративну структуру через діалектичну єдність приховування й 

розв’язування в художньому творі, тоді як у рамках енігматичного 

дискурсу таємниця актуалізує інтерактивний потенціал тексту, 

встановлюючи стратегії взаємодії між його адресатом та адресантом. 

Перспективи подальших досліджень полягають в аналізі семантики 

знаків, що втілюють уявлення англомовних лінгвоспільнот про 

енігматичні феномени в різних типах дискурсу. 
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Стрельченко К.С. Енігматичні феномени в контексті соціально-

гуманітарного знання 

Виходячи з розгляду енігматичного як інгерентної ознаки функціонування 

відкритих систем й розгортання різноманітних сценаріїв за їхньою участю та 

спираючись на визначення концепту як одиниці інформаційної структури, що 

закріплює досвід взаємодії людини з середовищем, характеризується динамізмом і 

лінгвокультурною специфікою, ця стаття є спробою реконструкції та 

систематизації компонентів, що складають зміст концепту MYSTERY у смисловому 

полі англомовних лінгвоспільнот через звернення до різних галузей гуманітарного 

знання. Було встановлено, що енігматичний феномен може тлумачитися як 

сутність, ознаками якої є непізнаність, непізнаваність чи засекреченість, 

характеристика інформації чи дія (непередавання як тип комунікативної 
інтеракції). Як дистинктивна ознака детективного жанру, таємниця визначає його 

зміст і наративну структуру через діалектичну єдність приховування й 
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розв’язування в художньому творі, тоді як у рамках енігматичного дискурсу 

таємниця актуалізує інтерактивний потенціал тексту, встановлюючи стратегії 

взаємодії між його адресантом та адресатом. 

Ключові слова: енігматичний феномен, концепт, номінативний простір, 

MYSTERY. 

 

Стрельченко К.С. Энигматические феномены в контексте социально-

гуманитарного знания 

Базируясь на определении энигматического как ингерентного признака 

функционирования открытых систем и развертывания различных сценариев с их 

участием и принимая определение концепта как единицы информационной 

структуры, закрепляющей опыт взаимодействия человека со средой, данная статья 

являет собой попытку реконструкции и систематизации составляющих концепта 

MYSTERY в смысловом поле англоязычных лингвосообществ через обращение к 

разным отраслям гуманитарного познания. Установлено, что энигматический 

феномен может представляться как непознаваемая, еще не познанная или 

засекреченная сущность, характеристика информации или действие 

(непередавание как тип коммуникативного взаимодействия). Будучи 

дистинктивной характеристикой детективного жанра, тайна определяет его 

содержание и нарративную структуру через диалектическое единство сокрытия и 

разгадывания в художественном произведении, тогда как в энигматическом 

дискурсе тайна актуализирует интерактивный потенциал текста, устанавливая 

стратегии взаимодействия между адресантом и адресатом. 

Ключевые слова: энигматический феномен, концепт, номинативное 

пространство, MYSTERY.  

 

Strelchenko K.S. Enigmatic phenomena in the context of humanities 

The article builds on the treatment of enigmatic phenomena as a universal, 

governing the processes of development and transformation of systems of various nature 

as well as the unfolding of various scenarios involving the unknown and proceeds from 

the definition of the concept as a unit of information structure which is an aggregate of the 

person’s interactions with the environment. Recognizing the dynamic and cumulative 

nature of a concept, the study presents an attempt at reconstructing the semantic make-up 

of the concept MYSTERY in the worldview of the representatives of the English-speaking 

linguoculture by drawing on the data from humanities. In philosophy, three facets of the 

enigmatic can be singled out, whereby mystery appears to be something incognizable / 

yet to be discovered / concealed by someone from others. From the legal perspective, the 

idea of privacy as well as the treatment of classified information comes to the fore. 

Viewing the enigmatic within the dichotomy “publicity – privacy” stresses the selective 

nature of the former and places the latter among basic human rights, including decisional, 

informational and local privacy. Sociology views the phenomenon in question as a type 

of communicative interaction, focusing on the speakers’ behaviour and expectations as 

well as the changes of context aimed at hindering the transmission of the message. In 
detective fiction, mystery determines its content and narrative structure via the dialectic 

unity of concealing and solving a mystery whereas in enigmatic discourse it actualizes the 
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interactive potential of the text, defining the strategies of the addresser-addressee 

interaction. 

Key words: enigmatic phenomenon, concept, nominative space, MYSTERY. 
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PATTERNS OF LEXICAL COHESION REALIZED BY ECHO 

QUESTIONS IN ENGLISH CONVERSATIONAL DISCOURSE 

Being common in conversational discourse, echo questions constitute its 

integral part (Carter & McCarthy, 2006, p. 199). In the literature, definitions of 

echo questions involve repetition / paraphrase of the preceding utterance as 

"they repeat, directly or in paraphrase, all or part of what someone else has just 

said, either to confirm it or to express surprise or disbelief" (Teschner & 

Evans, 2007, p. 64). Besides, echo questions have been studied as a means of 

increasing discourse coherence by resolving misunderstanding (Strelchenko, 

2017), ensuring cohesion within adjacency pairs and by lexico-grammatical 

means of realizing semantic relations: repetition, ellipsis, substitution, 

synonyms / antonyms, and conjunction (Стрельченко, 2018). Thus, it seems 

worthwhile to explore the regularities in repetition and paraphrase from the 

viewpoint of discourse cohesion, which makes this research topical.  

The object of analysis is echo questions in English conversational 

discourse and its subject matter is constituted by lexical cohesive devices 

employed in echo questions functioning in English conversational discourse. 

The aim of the present study is to identify the patterns of use of lexical 

cohesive devices realized by echo questions in English conversational 

discourse represented by fragments of British and American fiction films, 

which served as material for the research. The methods employed are 

descriptive, contextual, and discourse analyses. 

Developing her theory of textual coherence and cohesion, R. Hasan put 

forward the following types of general lexical cohesive devices: repetition, 

synonymy, hyponymy, antonymy, and meronymy (Halliday & Hasan, 1989, 

p. 80–82). 

The functions of repetition vary depending on the lexical make-up of 

the echo question itself and the neighbouring utterances. An element from the 
preceding utterance may be repeated to inquire about further details: 

(1) Miss Lemon: There's a lady to see you, Mr Poirot.  
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Hercule Poirot: A lady?  

Miss Lemon: A client. Her name's Mrs Todd (The adventure of the 

Clapham cook). 

Poirot's echo question is called for by the ambiguous referring 

expression a lady used by Miss Lemon and serves to find out the identity of 

the person mentioned. 

Aspects of the referent situation which interest the speaker may be 

established by means of a special echo question which follows the repeated 

element from the preceding utterance: 

(2) Poirot: In my book, as you say, Monsieur, everyone is a suspect. And 

on this Friday evening everyone is invited to a party, including yourself and 

your sister, Mademoiselle Theresa.  

Charles: A party? Who is throwing it?  

Poirot: Well, your aunt, Emily Arundel (Dumb witness). 

In this communicative situation, Charles's echo question A party? shows 

his surprise and doubts as to whether a party is appropriate in the context of 

investigating his aunt's murder, and he goes on to inquire who the organizer is; 

as for Charles's emotions, they can be recognized only with reference to the 

context and nonverbal cues. In contrast, the following discourse fragment 

illustrates expression of a negative emotion within an echo question: 

(3) Inspector Frost: What's going on?  

Superintendent Mullett: He's got explosives. He's been placing them on 

the machinery. 

Inspector Frost: How the hell did he get explosives?  

Superintendent Mullett: Mr Jameson! Tell the inspector how he got hold 

of explosives. 

Les Jameson: Charlie keeps a spare set of keys for the detonator cabinet 

and the explosives store hidden, you know. Just in case (Close encounters). 

Repetition of the neutral lexical unit explosives (Longman, 2003, p. 550) 

is used in a special echo question to find out more details about the incident, 

while Inspector Frost's surprise and irritation are expressed by means of an 

emphatic structure How the hell?, which is marked "not polite" (Longman, 

2003, p. 759), containing a swear word hell (Oxford, 2003, p. 203). 

Apart from inquiring about specific information, repetition is also used 

to encourage the interlocutor to continue speaking, especially if he / she feels 

hesitant to provide information which may turn out irrelevant or implicate 

other people concerned: 

(4) Poirot: Tell me, Mademoiselle, you were not present at the hostel last 

night? 

Patricia Lane: No, I'd been out. I came back late. 

Chief Inspector Japp: So, you didn't see anything that might help us? 

Patricia Lane: Well, there was one thing. I don't know if it means 

anything, but as I got back, I noticed somebody coming out of the window onto 
the fire escape. 

Chief Inspector Japp: The fire escape?  
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Patricia Lane: I don't want to get anyone into trouble. 

Chief Inspector Japp: Miss Lane!  

Patricia Lane: I know. It was Sally, Sally Finch. I've often thought there 

was something strange about her. And it was her. I'm sure (Hickory Dickory 

Dock). 

Chief Inspector Japp's echo question, repeating the last part of Patricia 

Lane's utterance, urges her to provide more details as her evidence may prove 

important in the course of the investigation. 

Another function of repetition is to introduce an answer to the 

interlocutor's question, gain time to think, and create suspense:  

(5) Sally Finch: But who was it? Which one of them is the killer? 

Poirot: The killer? Ah. The killer was the person who felt compelled to 

steal the light bulbs (Hickory Dickory Dock). 

Similarly, an echo question containing repetition may precede the 

expression of disagreement (dispreferred next action (Pomerantz, 1984, 

p. 64)): 

(6) Miss Lemon: Well, Florence will be glad it's all over. 

Poirot: All over, Miss Lemon? Non. It is now that I fear that it may 

begin (Hickory Dickory Dock). 

Hercule Poirot has successfully solved a number of mysterious cases of 

theft at the student's hostel belonging to Miss Lemon's sister; however, he 

anticipates more serious crimes to follow. Poirot's echo question containing 

repetition and direct address serves to make his reply polite and somewhat 

soften the negative impact of his prediction. 

Disagreement may pertain both to the communicative proper and 

metacommunicative (Чхетиани, 1987, с. 6) planes of communication, in the 

latter case questioning the appropriateness of a certain nominative unit. 

Consider the following exchange: 

(7) Count Corini: Something terrible has just happened to me. 

Jessica Reid: What?  

Count Corini: Only once before has that happened. When I held the little 

Norwegian girl in my arms. The first time I was ever in love. Do you feel my 

heart beating?  

Jessica Reid: No.  

Count Corini: You don't?  

Jessica Reid laughing: Your technique is really amazing. 

Count Corini: Technique? You mean you do not believe me? But I tell 

you things like this happen only once, maybe twice in the lifetime.  

Jessica Reid: No doubt. Shall we go on to dance? 

Count Corini: By all means (Always Goodbye). 

The dictionary meaning of technique is 'a particular way of doing 

something, especially one in which you have to learn special skills' (Oxford, 

2003, p. 1555); yet Count Corini takes issue with the situational connotative 
meaning of negative evaluation, trying to convince Jessica Reid of the 

sincerity of his intentions. 

https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/doing
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/special_1
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/skill
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Depending on its pragmatic function, paraphrasing in echo questions 

involves ideographic / stylistic and contextual synonyms. 

In service encounters, the use of high-flown and bookish vocabulary in 

echo questions imparts a professional touch to the conversation: 

(8) Lady Frances Derwent: I believe a friend of mine was down here the 

other day. Mr Bassington-ffrench. He was looking for a house. 

Real estate agent: Making inquiries about various properties with a 

view to purchase? He was obliged to return to town the next day, so he 

couldn't view many of the houses we have to offer. Since he left, one or two 

highly suitable properties have come onto the market. I've sent him on 

particulars. To Merroway Court, Staverley, Hants. But I've had no reply (Why 

didn't they ask Evans?).  

By substituting the neutral word house with its formal equivalent 

property ('a building or buildings and the surrounding land' (Oxford, 2003, 

p. 1182)) and using contextual synonyms looking for instead of making 

inquiries about with a view to purchase the estate agent aims at sounding 

serious and unbiased, not engaging in gossip, as his echo question does not 

expect Lady Frances Derwent's answer. 

In the communication of colleagues, who discuss a third party, 

avoidance of colloquial and evaluative connotations allows remaining neutral: 

(9) Poirot: Charles and Theresa, Bella and Jacob, even Wilhemina and 

Dr Grainger. I'd say all are capable of murder, mon ami. 

Hastings: Quite a list of suspects, Poirot. 

Poirot: Which is not complete. You forget the sisters Tripp. 

Hastings: Oh, those two? Well, they're batty, yes, but not killers, surely. 

Poirot: Well, what is murder, but a kind of madness, mon ami? (Dumb 

witness). 

Poirot's rhetorical echo question, used to make a generalized statement, 

represents a paraphrase involving a change of part-of-speech characteristics: 

an informal adjective batty ('slightly crazy in a harmless way' (Oxford, 2003, 

p. 106)) is substituted by an abstract stylistically neutral noun madness 

('serious mental illness' (Longman, 2003, p. 989)); killers, focusing on the 

agentive aspect of the referents, corresponds to the abstract noun murder 

emphasizing a sense of intention to take someone's life (Longman, 2003, 

p. 1083). 

In contrast to remaining neutral, echo questions may be used to ensure 

clarity instead of ambiguous, euphemistic formulations. 

(10) Mr Porter: Your father availed himself of some of the bank's assets 

without first observing the conventional forms.  

Miss Dove: He stole? Are you saying that my father stole?  

Mr Porter: Let us say he borrowed (Good morning, Miss Dove). 

In this communicative situation, a bank president, Mr Porter, is 

informing Miss Dove that her late father committed embezzlement. In doing 
so, he introduces the problem by saying how inconvenient he feels to raise the 

subject, which is confirmed by another euphemistic formulation he borrowed. 

https://www.ldoceonline.com/dictionary/serious
https://www.ldoceonline.com/dictionary/mental
https://www.ldoceonline.com/dictionary/illness
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The formal expression avail yourself of something ('to make use of something, 

especially an opportunity' (Oxford, 2003, p. 82)) as such does not imply any 

impropriety and without first observing the conventional forms is ambivalent 

either, which makes Miss Dove use a blunt formulation. 

Hyponymy ("a hierarchical organization of language elements based on 

genus-species relations" (Новиков, 1998, с. 104)) is realized as general – 

specific nomination. 

(11) Commander Chantry: What's the matter, Val? 

Valentine Chantry: I don't know. That drink tasted queer. 

Commander Chantry: The pink gin? This?  

Valentine nods (Triangle at Rhodes). 

Commander Chantry's echo question names a particular type of a drink, 

ensuring its unique identification. Similarly, in the following situation the echo 

question performs a specifying function: 

(12) Inspector Sullivan: Do you happen to know who his next of kin is?  

Father Brown: Jane Milton.  

Inspector Sullivan: Professor Milton is Vince Lennon's next of kin?  

Father Brown: I'm afraid so (The last man). 

The referring expression Professor Milton, being gender-neutral, may be 

viewed as more general than the proper name Jane Milton; however, they 

belong to different semantic groups (common class nouns and proper nouns). 

Meronymy ("a type of paradigmatic relations between language units 

which represent a whole and its parts (holonym and partonyms)" (Селіванова, 

2010, с. 385)) in echo questions pertains to abstract rather than concrete 

objects. As has been suggested in the literature, an activity regulated by a 

certain script / scenario has "stages, phases, discrete periods, or subactivities" 

as its partonyms (Winston, Chaffin & Herrmann, 1987, p. 426). The following 

exchange is realized within "murder investigation" scenario. 

(13) Poirot: The case is closed.  

Hastings: You mean you've caught the murderer?  

Poirot: There is no murderer (The king of clubs). 

Closing a case usually implies establishing the identity of the culprit, 

which represents the final stage of solving a crime by a private detective. 

Structurally dissimilar to the stimulus utterance, the echo question represents 

its partonym: "catching the murderer" is part of "closing a case". 

Antonymy is realized in the form of a paraphrase, sometimes spanning 

several turns: 

(14) Zeke Kelso: Miss Randall, I don't think we should expose your cat's 

relationship with us at this time. I'd like to remain as inconspicuous as 

possible. 

Patti Randall: You mean you don't want everyone in the 

neighbourhood to know who you are or what you're doing?  

Zeke Kelso: Exactly. I don't know why, but people tend to become 
overstimulated when they discover an FBI man in the neighbourhood. Tends 

to interfere with the quiet, orderly process of investigation. 
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Patti Randall: Oh, hmm.  

Zeke Kelso: Especially in kidnap cases. You see, this places the life of 

the kidnapped victim into additional jeopardy.  

Patti Randall: You mean we've gotta be careful not to generate too 

much heat? The kidnappers are liable to chicken out, kill Miss Miller, 

dispose of the remains, and take off?  
Zeke Kelso: Uh, that's one way you'd put it, yes (That darn cat). 

Apart from differing part-of-speech characteristics, the negated 

antonymic formulations in the stimulus utterances and echo questions differ 

stylistically: remain inconspicuous and quiet, orderly process of investigation 

ensure a professional matter-of-fact tone appropriate for an FBI agent, whereas 

(not) generate too much heat sounds rather sensational, being uttered by a 

young impressionable woman. 

Thus, lexical cohesive devices demonstrate a number of regularities. 

Repetition may involve a single lexical unit from the preceding utterance, its 

inclusion into a special echo question, or combination with emotionally 

coloured vocabulary. As regards hyponymy, echo questions contain 

specification of the general notions from the stimulus utterance. Meronymy 

pertains to abstract entities, parts / aspects of which are established by echo 

questions. Antonyms in echo questions may be negated and differ in terms of 

their connotations. Further research may involve studying lexical cohesion 

realized by echo questions in different discourse practices. 

Список використаної літератури 

1. Новиков Л. А. Гипонимия. Языкознание. Большой 

энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. 2-е изд. Москва, 1998. 

С. 104. 2. Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія. Полтава : 

Довкілля-К, 2010. 844 с. 3. Стрельченко Н. С. Питання-перепити крізь 

призму когезії діалогічного дискурсу. Україна і світ: діалог мов та 

культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 11–13 квітня 

2018 р.). Київ, 2018. С. 321–323. 4. Чхетиани Т. Д. Лингвистические 

аспекты фатической метакоммуникации : автореф. дисс. ... канд. филол. 

наук : 10.02.04. Киев, 1987. 24 с. 5. Always Goodbye : motion picture / 

directed by S. Lanfield. Twentieth Century Fox Film Corporation, 1938. 

6. Carter R., McCarthy M. Cambridge grammar of English. Cambridge : 

Cambridge University Press, 2006. 973 p. 7. Close encounters : motion 

picture / directed by P. Harrison. ITV Productions, 2003. 8. Dumb witness : 

motion picture / directed by E. Bennett. Carnival Film & Television, 1996. 

9. Good morning, Miss Dove : motion picture / directed by H. Koster. 

Twentieth Century Fox Film Corporation, 1955. 10. Halliday M. A. K., 

Hasan R. Language, context, and text: aspects of language in a social-semiotic 

perspective. Oxford : Oxford University Press, 1989. 126 p. 11. Hickory 

Dickory Dock : motion picture / directed by A. Grieve. Carnival Film & 

Television, 1995. 12. Longman dictionary of contemporary English / edited 
by C. Fox et al. 4th edition. Harlow : Pearson Education Limited, 2003. 

1949 p. 13. Oxford advanced learner's dictionary of current English / edited 



Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 2 (325), 2019_______________ 

113 

 

by S. Wehmeier. 6th edition. Oxford : Oxford University Press, 2003. 1791 p. 

14. Pomerantz A. Agreeing and disagreeing with assessments: some features 

of preferred/dispreferred turn shapes. Structures of social action: Studies in 

conversation analysis / edited by J. M. Atkinson, J. Heritage. Cambridge, 

1984. P. 57–101. 15. Strelchenko N. Echo questions as a means of building 

coherence in conversational discourse. Lege artis. Language yesterday, today, 

tomorrow. The Journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. 

Warsaw : De Gruyter Open, 2017. Vol. II(1). P. 336–378. 16. Teschner R. V., 

Evans E. E. Analyzing the grammar of English. 3rd edition. Washington, 

D. C. : Georgetown University Press, 2007. 248 p. 17. That darn cat : motion 

picture / directed by R. Stevenson. Walt Disney Productions, 1965. 18. The 

adventure of the Clapham cook : motion picture / directed by E. Bennett. 

London Weekend Television, 1989. 19. The king of clubs : motion picture / 

directed by R. Rye. Picture Partnership Productions, 1989. 20. The last man : 

motion picture / directed by J. Greening. BBC, 2015. 21. Triangle at Rhodes : 

motion picture / directed by R. Rye. Picture Partnership Productions, 1989. 

22. Why didn't they ask Evans? : motion picture / directed by J. Davies, 

T. Wharmby. London Weekend Television, 1980. 23. Winston M. E., 

Chaffin R., Herrmann D. A taxonomy of part-whole relations. Cognitive 

science. 1987. Vol. 11. P. 417–444.  

References (translated and transliterated) 

1. Novikov, L. A. (1998). Hyponymy. In V. N. Jarceva (Ed.), 

Jazykoznanie. Bol'shoj jenciklopedicheskij slovar' [Linguistics. A 

comprehensive encyclopedic dictionary] (p. 104). (2nd edition). Moscow: 

Bol'shaja Rossijskaja jenciklopedija [in Russian]. 2. Selivanova, O. O. (2010). 

Linhvistychna entsyklopediia [Linguistic encyclopedia]. Poltava: Dovkillia-K 

[in Ukrainian]. 3. Strelchenko, N. S. (2018). Pytannia-perepyty kriz pryzmu 

kohezii dialohichnoho dyskursu [Echo questions through the prism of 

cohesion of conversational discourse]. Ukraina i svit: dialoh mov ta kultur : 

Conference proceedings (pp. 321-323). Kyiv: Vyd. tsentr KNLU [in 

Ukrainian]. 4. Chhetiani, T. D. (1987). Lingvisticheskie aspekty faticheskoj 

metakommunikatsii [Linguistic aspects of phatic metacommunication] 

(Candidate dissertation abstract). Kyiv State Pedagogical Institute of Foreign 

Languages, Kyiv [in Russian]. 5. Zanuck, D. F. (Producer), & 

Lanfield, S. (Director). (1938). Always Goodbye [Motion picture]. USA: 

Twentieth Century Fox Film Corporation. 6. Carter, R., & McCarthy, M. 

(2006). Cambridge grammar of English. Cambridge: Cambridge University 

Press. 7. Bates, R. (Producer), & Harrison, P. (Director). (2003). Close 

encounters [Motion picture]. UK: ITV Productions. 8. Eastman, B. 

(Producer), & Bennett, E. (Director). (1996). Dumb witness [Motion 

picture]. UK: Carnival Film & Television. 9. Engel, S. G. (Producer), & 

Koster, H. (Director). (1955). Good morning, Miss Dove [Motion picture]. 

USA: Twentieth Century Fox Film Corporation. 10. Halliday, M. A. K., & 

Hasan, R. (1989). Language, context, and text: Aspects of language in a 

social-semiotic perspective. Oxford: Oxford University Press. 11. Eastman, 



Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 2 (325), 2019_______________ 

114 

 

B. (Producer), & Grieve, A. (Director). (1995). Hickory Dickory Dock 

[Motion picture]. UK: Carnival Film & Television. 12. Longman dictionary 

of contemporary English (2003). Harlow: Pearson Education Limited. 13. 

Oxford advanced learner's dictionary of current English (2003). 

(6th edition). Oxford: Oxford University Press. 14. Pomerantz, A. (1984). 

Agreeing and disagreeing with assessments: Some features of 

preferred/dispreferred turn shapes. In J. M. Atkinson & J. Heritage (Eds.), 

Structures of social action: Studies in conversation analysis (pp. 57-101). 

Cambridge: Cambridge University Press. 15. Strelchenko, N. (2017). Echo 

questions as a means of building coherence in conversational discourse. Lege 

artis. Language yesterday, today, tomorrow. The Journal of University of 

SS Cyril and Methodius in Trnava, 2(1), pp. 336-378. 16. Teschner, R. V., & 

Evans, E. E. (2007). Analyzing the grammar of English (3rd edition). 

Washington, D. C.: Georgetown University Press. 17. Disney, W. (Producer), 

& Stevenson, R. (Director). (1965). That darn cat [Motion picture]. USA: 

Walt Disney Productions. 18. Eastman, B. (Producer), & 

Bennett, E. (Director). (1989). The adventure of the Clapham cook [Motion 

picture]. UK: London Weekend Television. 19. Eastman, B. (Producer), & 

Rye, R. (Director). (1989). The king of clubs [Motion picture]. UK: Picture 

Partnership Productions. 20. Meyrick, C. (Producer), & Greening, J. 

(Director). (2015). The last man [Motion picture]. UK: BBC. 21. Eastman, 

B. (Producer), & Rye, R. (Director). (1989). Triangle at Rhodes [Motion 

picture]. UK: Picture Partnership Productions. 22. Wharmby, T. (Producer), 

& Davies, J. (Director). (1980). Why didn't they ask Evans? [Motion picture]. 

UK: London Weekend Television. 23. Winston, M. E., Chaffin, R., & 

Herrmann, D. (1987). A taxonomy of part-whole relations. Cognitive science, 

11, 417-444.  

 

Стрельченко Н.С. Типи лексичної когезії, що реалізуються 

питаннями-перепитами в англомовному діалогічному дискурсі  

Статтю присвячено дослідженню лексичних засобів когезії: 

повторення, перефразування, синонімії, гіпонімії, меронімії та антонімії в 

питаннях-перепитах (визначальною рисою яких є повторення / 

перефразування попередньої репліки) в англомовному діалогічному 

дискурсі. Було з'ясовано, що повторення в питаннях-перепитах може 

стосуватися однієї лексичної одиниці з висловлення співрозмовника, 

передбачати її включення до спеціального питання-перепиту або 

поєднання з емоційно забарвленою лексикою. Функції повторення 

включають запит додаткових важливих деталей, заохочення 

співрозмовника продовжувати спілкування, отримання часу на роздуми 

та створення напруги перед тим, як надати відповідь, зменшення 

категоричності реакції на висловлення співрозмовника, а також незгоду / 

сумнів щодо конотацій певної номінативної одиниці. Перефразування в 
питаннях-перепитах включає ідеографічні / стилістичні та 

контекстуальні синоніми. За умови гіпонімії, питання-перепити 

https://www.imdb.com/name/nm1190332/?ref_=ttfc_fc_cr5
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спрямовані на уточнення родових понять / елементів широкої семантики 

з репліки-стимулу. Меронімія стосується абстрактних сутностей, 

частини / характеристики яких встановлюються питаннями-перепитами. 

Антоніми в питаннях-перепитах можуть вживатися у формі заперечення, 

а також відрізнятися в аспекті конотацій. 

Ключові слова: питання-перепити, лексична когезія, повтор, 

синонімія, гіпонімія, меронімія, антонімія, діалогічний дискурс. 

 

Стрельченко Н.С. Типы лексической когезии, реализуемые 

вопросами-переспросами в англоязычном диалогическом дискурсе  

Статья посвящена исследованию лексических средств когезии: 

повторения, перефразирования, синонимии, гипонимии, меронимии и 

антонимии в вопросах-переспросах (определяющим признаком которых 

является повторение / перефразирование предыдущей реплики) в 

англоязычном диалогическом дискурсе. Установлено, что повторение в 

вопросах-переспросах может охватывать одну лексическую единицу из 

высказывания собеседника, предусматривать ее включение в 

специальный вопрос-переспрос или сочетание с эмоционально 

окрашенной лексикой. Функции повторения включают запрос 

дополнительных важных деталей, поощрение собеседника продолжать 

общение, получение времени на размышления и создание напряжения 

перед тем, как предоставить ответ, снижение категоричности реакции на 

высказывание собеседника, а также несогласие / сомнение относительно 

коннотаций определенной номинативной единицы. Перефразирование в 

вопросах-переспросах включает идеографические / стилистические и 

контекстуальные синонимы. В случае гипонимии вопросы-переспросы 

направлены на уточнение родовых понятий / элементов широкой 

семантики из реплики-стимула. Меронимия охватывает абстрактные 

сущности, части / характеристики которых устанавливаются вопросами-

переспросами. Антонимы в вопросах-переспросах могут употребляться в 

форме отрицания, а также отличаться коннотациями. 

Ключевые слова: вопросы-переспросы, лексическая когезия, повтор, 

синонимия, гипонимия, меронимия, антонимия, диалогический дискурс. 

 

Strelchenko N.S. Patterns of lexical cohesion realized by echo 

questions in English conversational discourse 

The article aims at establishing regularities in the use of lexical cohesive 

devices: repetition, paraphrase, synonymy, hyponymy, meronymy, and 

antonymy in echo questions (the defining feature of which is considered to be 

repetition / paraphrase of the interlocutor's utterance) functioning in English 

conversational discourse. Discourse fragments taken from British and 

American films served as data for the study, which employed descriptive, 

contextual, and discourse analyses. The investigation revealed that repetition 
in echo questions may involve a single lexical unit from the preceding 

utterance, its inclusion into a special echo question, or combination with 
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emotionally coloured vocabulary. Functionally, repetition may aim at 

inquiring about further relevant details, encouraging the interlocutor to 

continue speaking, gaining time to think and creating suspense before giving 

an answer, making the response to the interlocutor's utterance less categorical 

as well as questioning the connotations of a certain nominative unit. 

Paraphrasing in echo questions involves ideographic / stylistic and contextual 

synonyms. As regards hyponymy, echo questions are aimed at specification of 

the general notions from the stimulus utterance. Meronymy pertains to abstract 

entities regulated by scripts or scenarios, parts / aspects of which are 

established by echo questions. Antonyms in echo questions may be negated 

and differ in terms of their connotations. The results presented in the article 

may be used to explore variation in the patterns of lexical cohesion in different 

discourse practices. 

Key words: echo questions, lexical cohesion, repetition, synonymy, 

hyponymy, meronymy, antonymy, conversational discourse. 
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ВЕКТОРИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБРЯДОВИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В 

АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

Основу світосприйняття кожного народу становить система 

предметних значень, соціальних стереотипів, когнітивних схем, отже 

свідомість людини завжди етнічно зумовлена. Етнокультурні асоціації, 

етнічно марковані оцінки й емоційні реакції, еталони й стереотипи 

поведінки носія етнічної свідомості здатні впливати на культурну 

конотацію фраземного знака. Саме ці незаперечні факти сприяли 

виникненню окремого наукового напряму – обрядофразеології – 

самостійної гілки етнолінгвістики, яка досліджує семантичні, 

експресивно-стилістичні властивості фраземних знаків обрядової 

дійсності, особливості їх творення та вживання в тісному зв’язку з 

етнічною історією та культурою народу – носія мови. 
 У наукових працях кількох поколінь етнографів, фольклористів, 

лінгвістів, істориків релігії, фахівців у галузі міфології не лише 
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накопичено й систематизовано значний фактичний матеріал, але й 

досліджено різні аспекти обряду в генетичному, й типологічному планах. 

Роботи А. Ван Геннепа, О. Веселовського, Б. Малиновського,О. Потебні, 

В. Проппа, В. Топорова, О. Фрейденберг стали надійними орієнтирами в 

літературі, присвяченій обрядовості. Етнолінгвістичний напрямок 

аналізу мовних явищ заклали В. фон Гумбольдт, Д. Зеленін, І. Огієнко, 

О. Потебня, Е. Сепір та ін. Учені успішно послуговувалися й матеріалами 

мовознавства, і етнографії, передусім аналізуючи елементи народної 

культури. Уважаємо, що етнокультурний зміст ФО цікавий не лише як 

результат акумулювання й систематизації соціокультурного досвіду, але 

й соціальної адаптації найрізноманітніших виявів конвенційних норм 

культурного регулювання, виявлених на ментальному рівні: моралі, 

цінностей, оцінних критеріїв, норм етикету, звичаїв. Тому актуальність 

дослідження зумовлена нагальною потребою дослідження обрядофразем 

англійської мови, яке, зважаючи на умови модернізації суспільного 

життя підлягає швидкому процесу нівеляції. У зв’язку з цим варто 

зауважити, що обрядофраземи англійської мови ще не були об’єктом 

спеціального зіставно-типологічного дослідження, зокрема в ракурсі їх 

семантичної реконструкції. 

 Мета – проаналізувати з позицій мотивації номени англійських 

фразеологізмів у етнокультурній парадигмі 

Ідея зв’язку мови й культури виникла ще у XVIII столітті, але 

цілеспрямована розробка проблеми розпочалася в XIX столітті. 

В. фон Гумбольдт неодноразово наголошував на тому, що мови для націй 

є органами їх оригінального мислення й сприйняття (Гумбольдт, 1985). 

Вплив мови виражено в подвійній перевазі – вивищенні чуття мови та 

формуванні світобачення. Мова, на думку В. фон Гумбольдта, виконує 

роль внутрішньої рушійної сили, яка вибудовує власне світобачення 

народу і, з іншого боку, є тією силою, впливовою субстанцією, яка 

спонукає до духовного розвитку народу. 

Ще далі в питанні про вирішальну роль мови в процесах пізнання 

пішли американські вчені Е. Сепір і Б. Уорф, автори так званої гіпотези 

лінгвальної відносності, які дійшли висновку про глибокий вплив мови 

на становлення світоглядних категорій. Широко відомою є гіпотеза 

Е. Сепіра-Б. Уорфа про мовну відносність, відповідно до якої мова 

відіграє пріоритетну роль у процесі пізнання: наявність різних категорій 

у різних мовах свідчить про різні способи концептуалізації 

навколишнього світу носіями цих мов. На відміну від європейських 

продовжувачів ідей В. фон Гумбольдта, американські лінгвісти 

зосереджували увагу на структурних мовних відмінностях і шукали 

паралелі між структурою мови і структурою думки (Sociolinguistics, 1997, 

с. 439). Гіпотеза „лінгвістичної додатковості” Г. Брутяна та гіпотеза 

„лінгвістичної універсальності” А. Вежбицької підтверджують наявність 
і сильних, і слабких сторін вихідної гіпотези та її актуальність у межах 

дослідження мови як носія культурної специфіки. 
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Лінгвокультурологічне бачення прямих і зворотних зв’язків між 

семантикою слова та всім багатством його конотативних сенсів, 

динамічних асоціацій, соціокультурною реальністю було задекларовано в 

концепції О. Потебні, який у своїх працях з успіхом використовував 

етнографічний мовний матеріал для аналізу різних виявів народної 

культури, і, навпаки, широко залучав етнографічні елементи обряду для 

аналізу обрядової лексики, фразеології, пареміології. Учений 

справедливо зазначає, що мова „є не лише однією із стихій народності, а 

й найбільш досконалою її подобою” (Потебня, 1993, с. 160–161). 

Одиниці лексико-фразеологічної системи розглядають в 

етнолінгвістиці як результат взаємодії законів внутрішньомовної 

еволюції й таких позамовних чинників, як традиції матеріальної 

культури, історичні реалії, система духовних цінностей і пріоритетів, 

стиль мислення, ментальність („дух народу”, за В. фон Гумбольдтом), 

обрядовість, вірування та ін. Для дослідників етнолінгвістичного 

напрямку визначальним є постулат про ізоморфізм мови й культури. Як 

зазначає О. Березович, етнолінгвістичні дослідження в будь-якому 

випадку є комплексними. Вони можуть бути спрямовані або на опис того 

чи того фрагмента традиційної картини світу за свідченнями різних 

культурних кодів, або на виявлення специфіки відбиття духовної 

культури в мові (на тлі інших культурних кодів) (Березович, 2004). 

С. Єрмоленко в праці „Фольклор і літературна мова” зазначає, що 

вивчення літературної мови в усіх її функціонально-стильових та 

експресивно-стильових різновидах, у широкому соціолінгвістичному 

плані з урахуванням мовно-культурного, мовно-країнознавчого аспектів 

неодмінно пов’язане з проблемою „мова фольклору і літературна мова” 

(Єрмоленко, 1987, с. 3). Як найвищий продукт мовного розвитку нації 

літературна мова формується на народно-розмовній основі, убираючи в 

себе писемно-літературні традиції попереднього періоду й надбання 

народнопоетичної творчості. 

В етнолінгвістичних розвідках В. Жайворонка наголошено, що 

дискурсивне вживання мови підтримує систему етнокультурних 

цінностей, зв’язок поколінь, живить народну пам’ять, стимулює розвиток 

національного дискурсу на всіх напрямках його становлення та поступу. 

Водночас воно зміцнює магічну силу слова – і тоді, коли слово лікує, 

наводить чи знімає чари, уроки, вгадує долю, зв’язує з духами померлих 

предків, і тоді, коли слово вчить, проповідує ту чи ту віру, супроводжує 

обрядові чи ритуальні дійства або й просто орнаментує мову, бо „так 

кажуть” (Жайворонок, 2007, с. 48). Тим самим мова так чи інакше 

відбиває етнокультурні, народно-психологічні й міфологічні уявлення й 

переживання, тобто менталітет етносу як національну специфіку 

людського світосприйняття. Отже, етнолінгвістичний аспект наукових 

студій передбачає вивчення наслідків впливу на мовну структуру 
міфології, психології, звичаїв, побуту, вірувань, обрядів. 
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У російському мовознавстві етнолінгвістику представляють 

Л. Виноградов, С. Неклюдов, С. Толстая, М. Толстой та ін. Московська 

етнолінгвістична школа, створена академіком М. Толстим, розробляє 

комплексний напрямок досліджень слов’янської традиційної духовної 

культури. Учений стверджував, що культуру, як і мову, слід розуміти як 

систему знаків, як семіотичну систему (Толстой, 1995). 

Польська етнолінгвістична школа на чолі з Є. Бартмінським 

(Я. Анусєвич, Р. Ґжеґорчикова, Й. Мацькевич, Р. Токарський та ін.) 

опрацьовує питання мовно-культурного стереотипу. С. М. Толстая, 

пишучи про етнолінгвістику Є. Бартмінського, відзначала як головну 

рису його наукового підходу інтегральність, цілісність сприйняття мови 

й культури як явищ, що мають одного й того самого суб’єкта (носія) (Толстая, 

2005, с. 9 – 10). 

Сучасна лінгвістика має багаті традиції вивчення мовних явищ, 

розкриваючи різнопланові зв’язки між ними. Вивчаючи семантичний аспект 

обрядового слова, науковці підкреслюють варіативність обрядового дійства, а 

мову розглядають як складову, інструмент культури. 

Етнокультурна семантика продовжує привертати увагу дослідників у плані 

зіставлення номінативних одиниць родинно-побутової обрядовості (у межах 

весільного, родильно-хрестильного та поховального обрядових кодів) не близько 

споріднених мов (Д. Зеленін, М. Толстой, С. Толстая, M. Бейкер, Ж. Байро, 

A. Коелхо,I. Леаль), їхньої специфіки в етнологічному контексті (Є. Бартмінський, 

Р. Небжеговська, О. Седакова, Ж. Баттон, A. Амарал), реконструкції архаїчних 

форм найменувань обрядів і вірувань (Т. Голі-Оглу, Р. Хант), а також в аспекті 

функціонування обрядового знака у фразеології та пареміології (А. Івченко, 

В. Мокієнко, В. Ужченко, Д. Ужченко), його концептуалізації в сімейній 

обрядовості (М. Бігусяк, В. Конобродська, М. Сумцов, Дж. Фрейзер). 

Однією з провідних і відносно новою науковою цариною є обрядова 

фразеологія, одним із першочергових завдань якої є встановлення корпусу, складу, 

репертуару фундаментальних обрядових концептів. При цьому постулюють 

взаємозв’язок і взаємодію обрядовості й мови в їх функціонуванні й акцентують 

увагу на відбитті цього процесу, зокрема в цілісній системі ФО з огляду на їхній 

мовний і позамовний (культурний) зміст. 

Вивчення ОФ невіддільне від розгляду її в етнолінгвістичному руслі. 

Відбиття етнографічної сторони обряду, а також вивчення впливу системи 

номінацій на структурування обрядової церемонії є одним з важливих завдань 

дослідження обряду як комплексної структури, що поєднує мовну й позамовну 

реальності. Існування вербального (словесного), реального (предметного) та 

акціонального (дієвого) планів обрядового комплексу, як відзначає М. Толстой, 

виявляється в синонімічності знаків обряду: у формі ритуального слова, предмета 

чи акту (Толстой, 1983, с. 189). 

У становленні й розвитку ОФ заслуговують на увагу праці В. Жайворонка, 

В. Коваля, О. Левченко, О. Селіванової, В. Д. Ужченка. Хоч термін „обрядова 
фразеологія” дослідники не вживають, але розглядають її як частину 

етнолінгвістики, зокрема етнофразеології. 
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Відомий дослідник слов’янської фразеології В. М. Мокієнко в монографії 

„Славянская фразеология” (Мокієнко, 1989) підкреслює структурно-семантичну 

своєрідність фразеологізмів і виділяє їх в „особливий”, „автономний” рівень мови. 

Він пропонує класифікацію ФО, спираючись на поняття „фразеологічної моделі”, 

під якою має на увазі структурно-семантичний інваріант стійких сполучень, що 

схематично відбиває відносну стабільність їхньої форми й семантики. Цінним у 

цій класифікації є те, що структурно-семантичне моделювання фразеологізмів 

дозволяє не лише виявляти відтінки семантики ФО, але й здійснювати 

порівняльно-типологічний аналіз фразеології двох і більше мов. Учений 

стверджує, що українська етнофразеологія спирається не лише на „матеріальну” 

базу пареміологічних зібрань М. Номиса, І. Франка, М. Пазяка та ін., на українські 

фундаментальні фразеологічні словники, але й теоретично вона „живиться ідеями 

О. Потебні та серією праць з української фразеології (Б. О. Ларін, Л. Скрипник, 

Л. Коломієць, М. Демський, А. Івченко, О. Юрченко, В. Ужченко)” (Мокієнко, 

2002, с. 380–381). Ці збірники й розробки містять значну кількість ФО з 

обрядовими компонентами. Отже, ОФ складає важливу частину етнофразеології. 

Етнокультурна домінанта в поясненні генези висловів набула обґрунтування 

в монографії білоруського дослідника В. І. Коваля „Восточнославянская 

этнофразеология: деривация, семантика, происхождение” (Коваль 1998). Термін 

„етнофразеологія” автор уживає у двох значеннях: „сукупність етнофразем, тобто 

немотивованих на синхронному рівні ФО (фразеологізмів, фразем), що належать 

до сфери народної духовної культури”, і „напрям у фразеології, який вивчає ФО в 

етнокультурному аспекті”. Віддаючи належне структурно-семантичному 

моделюванню як ефективному методу з’ясування генези ФО, автор акцентує 

увагу насамперед на ролі обрядів, звичаїв, повір’їв, міфологічних уявлень у 

формуванні фразеологічного корпусу.  

Фразеологізми, маючи залишки різноманітних (календарних, сімейних) 

давніх обрядів, разом з рештою стійких мовних одиниць, що відбивають стихію 

народної духовної культури (етнофраземи), утворюють „сакральну народну 

фразеологію” (М. Толстой). Етнокультурна інтерпретація таких ФО, на думку 

В. Коваля, пов’язана з численними складнощами, адже переддослідником-

лінгвістом у такому разі постає потреба апелювати не лише до власне мовних, але 

й до складних (зазвичай архаїчних) позамовних закономірностей, малодоступних 

відомостей (Коваль, 2002, с. 193). У обрядових фразеологізмах-сполученнях 

значною мірою зберігається початкове значення слів-компонентів, що допомагає у 

з’ясуванні загального значення цілої фрази. До фразеологічних єдностей 

відносимо такі фрази, як love makes the world go round – life is so much better when 

we are all nice to each other (кохання змушує світ обертатися); make love not war – 

а hippie anti-war slogan encouraging love and peace (краще любов, а не війна); love 

will find a way – love conquers all (любов перемагає усе) Цей тип сполучень слів 

включає семантично неподільні обрядові фразеологічні одиниці, загальне 

значення яких умотивоване значенням одного, двох або більше компонентів.  

Важливою для нашого дослідження є теза В. Ужченка про те, що 
„фразеологізми як відшарування матеріального й духовного життя (його 

конкретних мотиваторів), як продукти мовно-культурної здатності етносу 
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освоювати й фіксувати стереотипи свого ставлення до дійсності представляють 

цю дійсність антропометрично вивіреною, оціненою з погляду реалій життя того 

чи іншого періоду, з точки зору народних вірувань” (Ужченко 2005, с. 297). У 

процесі вивчення ми нібито знімаємо шар за шаром ті ідеї, які у ФО відкладалися 

віками. Звичайно, у народних обрядах і повір’ях немало такого, що треба визнати 

загальнолюдським. Окремі ж явища народного життя, якими простими вони б не 

були, завжди мають тривалу історію на ґрунті окремого народу. У ФО старий світ 

конотативно представлений, інтеріоризований етносвідомістю. На зміну йому 

приходять актуальні сфери матеріального й духовного життя, репрезентовані в 

узусі часто вже як поетичні уявлення мовців. 

Народні звичаї, перекази, традиції – явища, що підтримують історико-

культурну спадкоємність, зміцнюють людську етноспільноту. Звичаї, породжувані 

стародавніми віруваннями й тривалий час повторювані, перетворюються на 

релігійні обряди. Своєю чергою, як зазначає В. Жайворонок, ритуальні обрядодії 

серед інших своїх кодів передбачають вербальний, що виливається в народне 

дискурсивне мовлення. Воно породжує тексти-дискурси, для яких характерне 

цілеспрямоване використання мови для виявлення особливої ментальності, часто 

позначеної релігійною (у широкому розумінні цього слова) ідеологією. 

Спрацьовує так звана магія слова, тобто беззастережна віра в його силу, а також 

покликання на усталену традицію висловлювання, підтримувану й регульовану 

зазвичай формулами „як кажуть”, „не нами сказано”, „як народ каже”, „як той 

казав”, „вдома як схочеш, а між людьми як скажуть”, „нехай так буде, як кажуть 

люди”, „треба знати, що де сказати”. Тим самим з народного спонтанного 

мовлення, коли мовці в своєму мовленні почуваються розкуто, як у себе вдома, 

говорять так, як мовиться, як Бог дає, як вони чують від своїх батьків, не боячись, 

що їх не так зрозуміють або й не зрозуміють зовсім, – із цього мовного потоку 

вичленовується обрядовий дискурс з власними суворими правилами й 

настановами від предків, – „так казали (веліли, заповідали) наші діди й прадіди” 

(Жайворонок, 2007, с. 182–195). Ритуальні вербально-кодові тексти породжують 

або актуалізують сакралізовані смисли багатьох найменувань тих чи тих реалій, 

характерних для певних обрядодій. Надіндивідуальні (традиційні) вживання 

витворюють у тканині мови концепти культури (з одного боку, змісти понять, з   

іншого, – смисли слів чи виразів) як продукти історико-культурної етносвідомості. 

Етнокультурні смисли слів переростають у лінгвофілософію їхнього змісту. 

Отже, обрядову фразеологію розуміємо як комплексну наукову дисципліну, 

що досліджує „план змісту” етнокультури, народної психології та міфології, 

формою втілення для якого стало слово, предмет, обряд, зображення. При цьому в 

системі наукових знань обрядофразеологія, як і етнолінгвістика, розташована на 

перетині дослідницьких векторів фольклористики, етнографії, культурології, 

соціології і, звичайно ж, власне лінгвістики. Саме ОФО є складниками 

етнофраземікону (В. Коваль), вербальними відшаруваннями-номенами 

(В. Ужченко), мовленнєвими продуктами (О. Селіванова), фразеологічними 

знаками (О. Левченко), етнокультурними смислами (В. Жайворонок). 
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Однією з перспектив подальшого дослідження є вивчення специфіки 

обрядової фразеології в англійській мові, де основну увагу спрямовуємо на 

всебічне застосування сучасних методологічних підходів. 
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Царьова І. В. Вектори дослідження обрядових фразеологізмів в 

англійській мові 

 Стаття присвячена вивченню обрядової фразеології в англійській мові. 

Наголошено, що етнолінгвістичні дослідження в будь-якому випадку є 

комплексними, спрямовані на опис будь-якого фрагмента традиційної картини 

світу за свідченнями різних культурних кодів, або на виявлення специфіки 

відбиття духовної культури в мові. Підкреслено важливість етнолінгвістичного 

підходу при дослідженні семантики обрядових фразеологічних одиниць. 

Зазначено, що обрядова фразеологія є комплексною науковою дисципліною, що 

досліджує „план змісту” етнокультури, народної психології, міфології, формою 

втілення для якого стало слово, предмет, обряд, зображення. Акцентовано увагу на 

обрядових фразеологізмах-сполученнях, у яких значною мірою зберігається 

початкове значення слів-компонентів, що допомагає у з’ясуванні загального 

значення цілої фрази. Зауважено, що в системі наукових знань обрядофразеологія, 

як і етнолінгвістика, розташована на перетині дослідницьких векторів 

фольклористики, етнографії, культурології, соціології і, звичайно ж, власне 

лінгвістики.  

 Ключові слова: етнолінгвістика, обрядовий дискурс, обрядова фразеологія, 

обрядова фразеологічна одиниця, семантика. 

 

Царёва И. В. Векторы исследования обрядовых фразеологизмов в 

английском языке 

 Статья посвящена изучению обрядовой фразеологии в английском языке. 

Отмечено, что этнолингвистические исследования в любом случае являются 

комплексными, направленные на описание любого фрагмента традиционной 

картины мира по показаниям различных культурных кодов, или на выявление 
специфики отражения духовной культуры в языке. Подчеркнуто важность 

этнолингвистического подхода при исследовании семантики обрядовых 
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фразеологических единиц. Отмечено, что обрядовая фразеология является 

комплексной научной дисциплиной, исследует „план содержания” этнокультуры, 

народной психологии, мифологии, формой воплощения для которого стало слово, 

предмет, обряд, изображение. Акцентировано внимание на обрядовых 

фразеологизмах-сообщениях, в которых в значительной степени сохраняется 

начальное значение слов-компонентов, помогает в установлении общего значения 

целой фразы. Замечено, что в системе научных знаний обрядофразеология, как и 

этнолингвистика, расположена на пересечении исследовательских векторов 

фольклористики, этнографии, культурологии, социологии и, конечно же, 

собственно лингвистики. 

 Ключевые слова: этнолингвистика, обрядовый дискурс, обрядовая 

фразеология, обрядовая фразеологическая единица, семантика. 

 
Tsareva I.V. Vectors of ceremonial phraseological units research in English 

The article is devoted to the study of ceremonial phraseology in the English. It is 

emphasized that ethnolinguistic research is in any case complex, aimed at describing any 

fragment of the traditional picture of the world according to the testimonies of various 

cultural codes, or to reveal the specifics of the reflection of the spiritual culture in the 

language. Special attention is given to deviations of semantically stability within the 

structure of phraseological units and to transformations, which appear when such 

deviations occur. Our research investigates semantic transformations paying special 

attention to the notion of semantic stability as transformation presupposes modifications 

not only in semantic but also structural, grammatical and other components of the existing 

phraseological units. Any transformation is a purposeful modification of a phraseological 

unit. The importance of ethnolinguistic approach during the research of ritual 

phraseological units semantics is emphasized. It is noted that ceremonial phraseology is a 

complex scientific discipline that explores the „plan of content” of ethnoculture, folk 

psychology, mythology, the form of embodiment of which was the word, subject, rite, 

image. The emphasis is on ceremonial phraseological unit-combinations, which largely 

preserve the original meaning of word-components, which helps in clarifying the general 

meaning of an entire phrase. It is noted that in the system of scientific knowledge 

ceremonial phraseology, as well as ethnolinguistics, is located at the intersection of 

research vectors of folklore, ethnography, cultural studies, sociology and, of course, 

linguistics. This understanding allows us to consider cultural connotation as an important 

component of the linguistic view of the world. The prospect of our study is to analyze the 

phraseological fund of the language with the cultural element from the position of 

connotation category, because the phraseological units that verbalize the concept 

presented in the work. This work further can be used in lexicological studies, stylistics and 

methodology. 

Key words: etnolingvistika, ceremonial diskurs, ceremonial phraseology, 

ceremonial phraseological unit, semantics. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЕВФЕМІЗМІВ У СУЧАСНОМУ 

ІСПАНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 

Недостатня розробленість окремих аспектів теорії та практики 

використання евфемізмів в політично-коректній лексиці в іспаномовних 

публіцистичних текстах привертає увагу не тільки науковців, а й 

молодих учених. Проблемами евфімізації займалися багато науковців як 

іспаномовних, так і відчізняних: О. С. Сахно, Дж. П. Грайс, 

O.С. Ахманова, Н. Д. Тибинько, Джек Морено, Лавінія Сейсіуч, 

Альварадо Варгас і т.д. 

Матеріалом для написання статті стали публіцистичні тексти 

іспанської преси, зокрема такі періодичні видання, як La Razón, 

Expansión, El Mundo, El País, 20 Minutos, ABC. 

Мета дослідження полягає в розкритті аналізу поняття евфемії та 

в дослідженні її практичної реалізації в іспанському політично 

коректному дискурсі. 

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку 

суспільства важливу роль відіграють евфемізми.  У трактуванні поняття 

евфемізму, автори словників розходяться у визначеннях. Так, наприклад, 

у словнику лінгвістичних термінів О.  Ахманової евфемізм визначається 

як ,,троп, який використовується в непрямому, прикритому, ввічливому, 

пом’якшувальному позначенні будь-якого предмету або явища…”  

(Ахманова, 2005). В іншому словнику – словнику російської мови під 

редакцією А. Євгеньєвої,  надається таке визначення евфемізму: ,,…це 

слово або вираз, який використовується замість іншого, яке по якимось 

причинам незручно або небажано промовляти (Евгеньева, 1988). У 

словнику лінгвістичних термінів Д. Ганича евфемізм – це ,,слова і 

вирази, які вживаються з метою уникнення слів з грубим чи 

непристойним змістом або з неприємним у певних умовах 

забарвленням…” (Ганич, Олійник, 1985). 

О. С. Сахно, вважає, що евфемізація – це механізм, який ,,дозволяє 

регулювати відносини між  тим, хто говорить та оточуючим його світом, 

в якому об’єктом референції стають дуже складні почуття, думки та 

інше, а також факти, які опосередковано включені в мовленняˮ( Сахно, 

2006) 

На нашу думку, евфемізмами є слова та вирази, які 

використовуються для того, щоб пом’якшити вирази з грубим, 

непристойним або небажаним змістом.  

Явище евфемізації можливо спостерігати в різноманітних сферах 

соціального життя людини та суспільства: дипломатія, репресивні дії 
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влади, державні та військові таємниці та секрети, діяльність армії, 

розвідки, поліції, відносини між соціальними та національними групами 

різних класів суспільства та в деяких видах професій. Тобто, саме це 

уособлює те, що евфемізми необхідні у багатьох (якщо не у всіх) сферах 

нашого життя та їх використання вимагають значну кількість 

повсякденних та ділових тем. 

Мовне спілкування націлене на досягнення комунікативної 

компетенції, підлягає ряду універсальних законів, які є принципами 

кооперації та ввічливості. Одним з таких принципів є принцип манери, 

запропонований Дж. П. Грайсом.  Основне завдання цього постулату 

полягає в тому, що слід висловлюватися чітко, уникати неоднозначності 

та незрозумілих висловів, бути лаконічним. У прагматичному плані 

евфемія пов’язана з порушенням цього постулату способу дії (чіткості і 

ясності викладу). 

Для того, щоб детально ознайомитись із евфемізмами в 

політичному просторі сучасності, треба ознайомитись із визначенням 

поняття ,,політичний дискурсˮ. Він представляє сукупність сенсів, 

когнітивних та ціннісних значень, є основою політичної культури 

суспільства, охоплює всі форми комунікативної активності людини, її 

рефлексію відносно політичного світу і своєї ролі в ньому, а також 

культурні артефакти, реалізовані в функціональній політичній символіці 

(Великорода, 2008). 

Політичний дискурс – це складне комунікативне явище, націлене 

на боротьбу за владу, яке включає текст як вербалізований результат 

мовлення, а контекст – ситуативний та соціокультурний, а також 

специфічні мовні засоби, які відповідають цілям та завданням дискурсу 

(тобто мова політики)  (Тер-Минасова, 2000) 

Евфемізми в політичному дискурсі виконують такі функції як 

маскування, елеваційну, меліоративну, кооперативну та маніпуляції. 

Маніпулятивна функція полягає у використанні евфемізмів з метою 

впливу на свідомість реципієнта, формування його світогляду. Політик прагне 

представити негативний процес економічної, соціальної, культурної чи 

екологічної сфери у більш сприятливому світлі, щоб зберегти позитивний імідж та 

заручитись підтримкою виборців (Ганич, Олійник, 1985). 

Існують багато прикладів евфемізмів в іспанській мові. Найбільш 

уживаними є наступні: ,,desempleo  ˮ - ,,незайнятість населення  ˮ замість ,,paro  ˮ - 

,,безробіття ,ˮ ,,reajuste laboralˮ  - ,,звільнення від должностіˮ  замість ,,despido  ˮ - 

,,звільнення, ,,conflicto laboralˮ  - ,,індустріальний конфлікт  ˮ замість ,,huelga  ˮ - 

,,страйк, ,,trabajador  ˮ- ,,робітник  ˮзамість ,,obrero  ˮ- ,,робочий .ˮ  

“ Es decir, cada eufemismo que el hablante escoge del repertorio de una lengua 

para referirse a un objeto conlleva el que el hablante se sitúe en una perspectiva particular 

de conceptualización que difícilmente podría ser ocupada por cualquier otro eufemismo”  

Проаналізувавши публіцистичні матеріали з іспанських періодичних 
видань, ми можемо виявити такі евфемізми, які трапляються найчастіше. Так, для 

позначення людей з низьким рівнем достатку в іспанській мові існує багато слів та 
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виразів, зокрема: desfavorecidos, persona en riesgo de exclusión social, apurado, 

arrancado, descamisado, escaso (de recursos), excluido social та інші. Але найбільш 

поширеними з них є такі: desfavorecidos,  la clase baja, en riesgo de exclusión social, 

gente humilde. 

,,Así hemos ido viendo como según la clasificación que seguía vigente la clase 

baja casi desaparecía de la población (algo curioso en momentos de fuerte crisis), 

mientras aumentaban las clases medias y la alta.” (20 minutos, 2015) 

,,El cabeza de lista de Ganemos Logroño, Gonzalo Peña, ha emplazado hoy al 

Partido Popular, a través de los medios de comunicación, a un debate. Ganemos, ha 

señalado, se presenta "con vocación de gobierno para que la gente humilde esté en el 

Ayuntamiento” (20 minutos, 2015) 

Для коректного позначення бідних країн або регіонів використовуються 

такі евфемізми, як deprimido, en desarrollo, en vías de desarrollo, meridional, (país) en 

vías de desarrollo, sureño, países tercermundistas. 

,,Somos muchos los que huimos de los entusiasmos colectivos. Pero esta 

reticencia mía a las multitudes no significa que no entienda que en un país deprimido, 

como el nuestro, no haya momentos insensatos de celebración.” (Lindo, 2012). 

’’El Gobierno, especialista en eufemismos, puso ayer toda su maquinaria a 

trabajar para luchar contra la palabra “rescate”. Ya antes de que se produjera, por la 

mañana, el Gobierno insistía en que no se puede considerar como tal. Es la única manera 

de salvar la cara al presidente. De Guindos desveló la fórmula: “No es un rescate, es una 

ayuda financiera” (Gómez Sánchez) 

З зазначених прикладів ми бачимо, що використовуються 

пом’якшувальний префікс негативного значення ,,des-” та синонімічні 

словосполучення, направлені на запобігання конфліктних ситуацій, проте у той 

самий час виконують функцію маніпулювання свідомістю людини.  

Евфемізми, які найтісніше пов’язані з політичної сферою та з ідеями 

політичною коректності, представлені двома великими групами. До першої 

належать евфемізми, які відволікають від негативних суспільних явищ. В останній 

час використовуються такі слова для завуальованого позначення економічної 

кризи, економічного спаду як desaceleración económica: 

,,Los indicadores adelantados que tenemos es que (el primer trimestre de este 

año) no va a ser muy diferente del último trimestre del año pasado, hay si acaso una 

ligerísima desaceleración de la actividad económica", dijo De Guindos a su llegada a la 

reunión de ministros de Economía y Finanzas de la zona del euro, el Eurogrupo” (La 

Razón, 2016) 

Los políticos también pueden eludir términos que se encuentran socialmente 

estigmatizados, si bien en este caso los destinatarios podrían procesar como tabú la 

realidad que evocan aunque la elusión de tales expresiones no fuese explícita. El 18 de 

mayo de 2013, Toni Cantó, por aquel entonces diputado del Congreso por el partido 

Unión, Progreso y Democracia, concedió una entrevista para el programa La sexta noche; 

en una sección en la que someten al invitado a un bombardeo de palabras para que 

responda con un escueto sí o no, el político se vio impulsado a realizar las siguientes 
matizaciones ante la palabra eutanasia 
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Esta concepción del lenguaje a menudo trae consigo que los políticos y los 

medios emprendan auténticas batallas conceptuales, de manera que ciertos sectores 

califican de “eufemismo” lo que otros perciben como índices de una determinada manera 

de pensar o como expresiones que conceptualizan la realidad de manera más adecuada. 

Una última estrategia relacionada con la “eufemización explícita” consiste en 

poner de relieve el rechazo que le produce a un político una expresión; obsérvese, a este 

respecto, cómo en las siguientes noticias de prensa los periodistas llaman la atención 

sobre determinados comportamiento eufemísticos de los políticos. 

Для того, щоб зменшити негативний зміст слів звільнення, в останній час 

використовують такі евфемізми як reajuste de personal, racionalización de la empresa, 

amortización de puesto de trabajo, expediente de regulación de empleo, flexibilización de 

la plantilla laboral: 

,,La juez que instruye los ERE ha citado como investigado mañana por primera 

vez al exconsejero de Empleo José Antonio Viera por el presunto desvío de fondos 

públicos en un expediente de regulación de empleo de 2003 de la empresa pública 

Egmasa que le costó a la Junta de Andalucía 21,6 millones de euros” ( La Razón, 2016). 

До другої групи відносяться евфемізми, спрямовані на прикриття 

антигуманної політики країни, особливо агресивних військових дій, ухилення і 

умовчання. Займенники, як самостійно, так і у складі займенникових перифраз, є 

дуже продуктивними евфемістичними засобами. Вони характеризуються 

максимально розмитим и узагальненим змістом, максимальним ступенем 

абстрагування, завдяки чому багато чого залишається недомовленим, вираженим 

тільки за допомогою натяку, імпліцитність якого декодується виходячи з 

контексту. У якості евфемістичних засобів виступають особові, вказівні, 

невизначені займенники. 

Наприклад, hacer eso / hacerlo у значенні cometer un crimen, matar; estos 

actos, esta situación, esa decisión, actividades de este tipo, aquello para lo que estábamos 

preparados у значенні війна, військові дії; esta (esa) gente на позначенні конкретних 

осіб, дії яких осуджуються (Якушкина, 2009) 

Así pues, a modo de conclusión, proponemos, con más precisión, de acuerdo con 

estas últimas consideraciones expuestas, definir lingüísticamente el eufemismo o 

el disfemismo como el proceso cognitivo de conceptualización de una realidad interdicta, 

que, manifestado discursivamente a través de la actualización de un conjunto de 

mecanismos lingüísticos […], permite al hablante, en un cierto “contexto” y en una 

concreta situación pragmática, atenuar o, por el contrario, reforzar comunicativamente un 

determinado concepto o realidad interdicta (Casas Gómez, 2005: 26) 

,,Uno de cada tres grupos de crimen organizado detectados en España tiene 

actividad en Cataluña, comunidad autónoma que junto con la de Madrid y la costa 

mediterránea concentra la actividad de este tipo de bandas en territorio español” (20 

minutos, 2014) 

Крім того, виокремлюються формування з артиклем середнього роду lo в 

евфемістичному значенні «війна, лихо»: lo sucedido, lo ocurrido, lo que podía pasar,  

lo de ayer = 11 вересня 2001, eso de Francia = економічна криза и т.п. 
,,Lo sucedido, dijo el presidente, “es particularmente desolador", ya que se 

produjo en un "lugar de oración" considerado "sagrado” (El País, 2015). 
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В текстах політичного дискурсу найчастіше зустрічаються гіпоніми, які 

містять в собі семи ,,оборона, захист” та ,,безпека” - defensa, seguridad, які 

утворюють стійкі політичні штампи: (el despliegue de) medidas de defensa; fuerzas de 

defensa; unidades defensivas; el sistema / el escudo de defensa antimisiles; Ministerio de 

Defensa, Departamento de Defensa; Consejo de Seguridad. Використання подібних 

евфемізмів дозволяє зняти компоненти прагматичного фокусу, які мотивують 

негативне оцінювання (у свідомості адресата вони не пов’язуються з визначенням 

,,війна”) (Якушкина, 2009) 

,,El eurodiputado del partido socialista francés Edouard Martin ha advertido de 

que "Europa debe asumir medidas de defensa del sector del acero", que se encuentra en 

una situación de "vida o muerte", si no quiere que el caso de la planta de ACB en Sestao 

sea "la primera de una lista muy larga de cierres por venir” (20 Minutos, 2016) 

Евфемістична зашифровка в політичному дискурсі в більшому ступені 

реалізується на лексичному рівні мови за рахунок використання таких 

семантичних способів евфемізації, як: описовий перифраз, генералізація, 

метафоризація, метонімізація, запозичення та використання малозрозумілий 

термінів. 

El análisis realizado nos permite concluir que el eufemismo léxico del discurso 

político funciona de manera primordial como un mecanismo de encuadre cognitivo con 

el que el emisor intenta controlar la información que sus destinatarios movilizan a la hora 

de interpretar una realidad determinada. 

La consideración del eufemismo como un mecanismo de elusión conceptual que 

motiva ciertas elecciones léxicas nos ha permitido identificar distintos recursos 

lingüísticos al servicio del bloqueo de supuestos e inferencias problemáticos, así como 

proponer la existencia de otros procesos que interactúan con la elusión conceptual a la 

hora de condicionar la representación de la realidad que construye el destinatario. Puesto 

que la intención última del emisor político que se sirve del eufemismo es evitar que su 

interlocutor acceda a información crítica relacionada con una situación dada, no es 

extraño que en la mayor parte de las expresiones eufemísticas analizadas se haya 

observado un proceso simultáneo de realce de aspectos positivos: si se consigue que estos 

últimos ocupen un lugar prominente en el entorno cognitivo del destinatario, resultará 

más fácil que otras representaciones menos benignas le pasen desapercibidas. 

Por lo demás, de nuestro análisis se sigue que entender el eufemismo léxico 

como una herramienta de encuadre cognitivo convierte en natural la posibilidad de hablar 

de casos de obstrucción referencial, al tiempo que explica que los políticos eviten 

ostensivamente expresiones con el objetivo de sugerir la inconveniencia de ciertas 

representaciones asociadas. (Gómez Sánchez, 2005) 

Висновки. З лінгвістичної точки зору префікси та прикметники 

зменшувального характеру, які мають пом’якшувальну лінгвістичну функцію в 

політичному дискурсі, запобігають розвитку конфліктних  ситуацій, як в межах 

одного так і різних соціальних класів людей та надають мовленню більш виразний 

та коректний вигляд. Такі засоби, як перифраз та використання артиклю 

неозначного роду (або середнього) ,,lo” надають мовленню імпліцитності та 
стійкості. Роблячи висновок, треба зауважити, що без певних знань лінгвістичних 

засобів спілкування (у даному випадку евфемізмів) зробити політичний дискурс 
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більш жвавим та незалежним від допоміжних, невербальних засобів неможливо. 

Термін ,,політичної корекції” вважається недійсним без особливих, лінгвістичних 

знань її формування. 
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Шабас, О.А. Використання евфемізмів у сучасному іспанському 

політичному дискурсі. 

В даній статі автор провела дослідження щодо особливостей соціально-

культурного функціонування політично-коректної лексики в засобах масової 

інформації в останнє десятиріччя. 

Автор наголошує, що дана тема є актуальною через недостатню 

розробленість окремих аспектів дослідження практичного функціонування 

евфемізмів в політично-коректному дискурсі в публіцистичних виданнях 

іспанської преси.   

Робиться висновок, що політичні евфемізми відіграють вагому роль у 

правильній побудові політичних новин. Проаналізувавши публіцистичні 

матеріали, існує політкоректна лексика позначення людей з низьким рівнем 

достатку та позначення бідних країн і регіонів. Відокремлені евфемізми, які 

відволікають від негативних суспільних явищ та направлені на прикриття 

антигуманної політики. 

Ключові слова: евфемізми, дискурс, політичний дискурс, сучасна іспанська 

мова, іспанський політичний дискурс.  

 

Шабас, О.А. Использование эвфемизмов в современном испанском 

политическом дискурсе. 

В данной статье автор провела исследование особенностей социально-

культурного функционирования политически-корректной лексики в средствах 

массовой информации в последнее десятилетие. 

Автор акцентирует, что данная тема есть актуальной из-за недостаточной 

разработки отдельных аспектов исследования практического функционирования 

эвфемизмов в политически-корректном дискурсе в публицистических изданиях 

испанской прессы.   

Делается вывод, что политические эвфемизмы играют значительную роль 

в правильном построении политических новостей, где существует 
политкорректная лексика для обозначения людей с низким уровнем достатка, для 

обозначения бедных стран или регионов. Существуют эвфемизмы, которые 

https://www.20minutos.es/noticia/2055895/0/crimen-organizado/crece-cataluna/disminuye-estado/#xtor=AD-15&xts=467263
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https://elpais.com/internacional/2015/06/18/actualidad/1434649881_121333.html
https://www.20minutos.es/noticia/2666029/0/edouard-martin-pide-medidas-urgentes-proteccion-acero-acb-ser-primera-lista-muy-larga-cierres/#xtor=AD-15&xts=467263
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отвлекают от негативных общественных явлений и антигуманной политики 

страны. 

Ключевые слова: эвфемизмы, дискурс, политический дискурс, 

современный испанский язык, испанский политический дискурс.  

 

Shabas, O.A. The use of euphemisms in modern Spanish political discourse. 

In this article, the authors conducted a study of the features of socio-cultural 

functioning of politically correct vocabulary in the media in the last decade. 

The authors emphasize that this topic remains relevant due to the insufficient 

development of certain aspects of the study of the practical functioning of euphemisms in 

politically correct discourse in the journalistic publications of the Spanish press. So, the 

authors conduct research on the materials of articles of leading newspapers in Spain. 

Paying attention to the fact that the main specificity of political discourse consists 

in the struggle for power, the authors conclude that in this aspect political euphemisms 

play a significant role in the proper construction of political news. 

After analyzing journalistic materials, the authors defined a politically correct 

vocabulary for referring to people with low levels of prosperity, to refer to poor countries 

or regions. The authors also defined euphemisms that distract from negative public 

phenomena and those aimed at covering up the anti-human policy of the country. 

Without necessary knowledge of linguistic means of communication it is impossible to 

do a political discourse more vivid and independent from non-verbal ones.  

Keywords: euphemisms, discourse, political discourse, modern Spanish, Spanish 

political discourse. 
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КОНЦЕПТ ДЕФРАГМЕНТОВАНИЙ ПЕРСОНАЖ У 

ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ РОМАНІ: КОГНІТИВНО-

НАРАТОЛОГІЧНИЙ РАКУРС 

Сучасні дослідження тексту у межах когнітивно-дискурсної 

парадигми передбачають застосування комплексного 

міждисциплінарного підходу до аналізу концептів вербалізованих у них. 

Антропоморфні концепти окремих категорій особистостей неодноразово 

ставали предметом аналізу вітчизняних науковців (М. Володарської, Т. 

Храбан, Ю. Стодолинської), проте саме концепт ПЕРСОНАЖ не отримував 

належної уваги, оскільки є не лише концептом несправжньої особистості, 

cтвореним читачем на основі текстової інформації і власної когнітивної 

бази, а й наратологічною інстанцією, що перебуває у ракурсі 

дослідження когнітивної наратології (І. Бехта, Я. Бистров), яка є відносно 

новою галуззю в Україні. Вивченню природи текстового втілення 

персонажа присвячені праці західних дослідників Дж. Кулпепера, 

Ю.Марголіна, Р. Шнайдера та Ф. Яннідіс. 

Актуальність цього дослідження зумовлена антропоцентричною 

спрямованістю сучасної наукової парадигми, що зумовлює фокусування 

уваги на особливостях постмодерністського персонажа як втілення 

індивіда постмодерної епохи, а також експериментальністю 

постмодерністського наративу.  

Об’єктом цього дослідження є концепт ДЕФРАГМЕНТОВАНИЙ 

ПЕРСОНАЖ, що є текстовою сутністю та читацькою ментальною моделлю, 

яка реконструюється з тексту роману по аналогії до інтерпретації людей 

у реальному житті: шляхом підбору схем з соціально-культурного 

контексту та попереднього досвіду читання літератури. Водночас 

персонаж є учасником процесу внутрішньотекстової комунікації 

наратор ↔ персонаж, персонаж ↔ персонаж, що зумовлює його 

інтерпретацію як наративної інстанції. Предметом аналізу є тактики та 

стратегії текстового втілення концепту ДЕФРАГМЕНТОВАНИЙ ПЕРСОНАЖ 

роз’єднаного на дві чи декілька ідентичностей у текстах романів М. 

Аміса. Метою статті є з’ясувати та деталізувати спектр засобів реалізації 

цього концепту та окреслити їх когнітивний вимір. 

Бачення людини постіндустріальної, інформаційної епохи 
втілюється у художній літературі в образі персонажа як носія множинних 

ідентичностей. Індивід перетворюється в персону, що володіє множиною 
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масок. У постмодерністському романі персонаж трактується як пучок 

взаємозамінних особистостей. Він водночас є віддзеркаленням суб’єкта 

постіндустріальної епохи: „під тиском протилежних примусів 

(імперативу конкуренції, висхідної соціальної мобільності, а також 

імперативу збільшення насолод), диктованих суспільством споживацтва, 

індивід втрачає єдність” (Бодрийяр, 2006, с. 231). Художній твір 

заставляє читача зайняти певну кількість різних позицій суб’єктивності, 

наслідком чого повинна бути „зміна старої ідеології об’єднаного „Я” на 

нову віру у фрагментоване „Я” (Fokkema, 1991, c. 62).  

          Змалювання персонажа як подрібленого, дисперсного, 

дефрагментованого є результатом застосування постструктуралістських 

стратегій деконструкції Р. Барта, Ю. Крістевої скерованих на 

переосмислення ключових центрів твору: автора, суб’єкта, тексту. 

Акцент зміщується на читача. Читач-співучасник, збираючи по частинах 

персонажів, має можливість усвідомити себе творцем, ідентифікуватися з 

автором, адже „справжній персонаж постмодерністської літератури є не в 

тексті, а поза ним  у читачеві” (Fokkema, 1991, c. 61). Оскільки 
цілісність та психологічна мотивація є двома засадничими умовами 

існування персонажа у творі, саме вони стають мішенню дискурсних 

стратегій деконструкції, в результаті чого з’являється ризоматичний 

текст та розщеплений персонаж.    

         При спробі читача реконструювати концепт ПЕРСОНАЖ з тексту 

роману його когнітивні зусилля, скеровані на побудову такого концепту, 

неодмінно наштовхуються на ряд перепон спричинених текстом. 

Комплексний підхід, запропонований Ю. Марголіном  (Margolin, 1987, 

c.108), в межах якого є розуміння персонажа як несправжнього 

індивідуума у вигаданому світі твору та читацького ментального 

конструкту, відкриває шлях для когнітивному підходу до інтерпретації 

персонажа. Дж. Кулпепер та Р. Шнайдер застосували теорію атрибуції 

рис із соціальної психології, в межах якої схеми соціальних ролей трьох 

рівнів узагальнення (макрогрупових категорій, категорій професійних, 

родинних зв’язків та категорій особистих параметрів) вступають у 

взаємодію з текстовою інформацією для побудови концепту ПЕРСОНАЖ 

(Culpeper, 2001; Schneider, 2001). При цьому залученими є і схеми-

прототипи персонажів з попереднього досвіду читання літератури. 

Відтак, відбувається зміщення фокусу уваги від „есенціалістського, 

універсального статичного розуміння наратологічних концептів до 

флюїдного, визначеного контекстом, прототипового, створеного 

реципієнтом” (Alber, 2010, c. 12).  

Відправною точкою когнітивного процесу створення персонажа є 

його ідентифікація в тексті власним іменем чи іншим засобом референції 

та встановлення самого факту існування, ідентичності та однаковості 

індивідуума в гіпотетичному домені (фікційному світі) (Margolin, 2007, с. 

66). Кореляція окремих ідентичностей в межах концепту ПЕРСОНАЖ 

визначається характером зв’язку між ними, зокрема балансом 
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протиставлення та уподібнення; існуванням на одному чи різних 

наративних рівнях; способом взаємодії цих особистостей (паралельним 

існуванням, частковим перетином); наданою кількістю текстової 

інформації, що може бути повною або уривчастою. 

Дефрагментація персонажа відбувається шляхом наділення його 

кількома іменами, кожне з яких є центром акумуляції концептуальних 

атрибутів окремої ідентичності, а також вибором способу нарації. 
Зокрема у романі „Time’s Arrow” вибір наративної перспективи – є 

головною стратегією текстового втілення концепту ДЕФРАГМЕНТОВАНИЙ 

ПЕРСОНАЖ. Оповідь від першої особи множини („we”, „Tod and I”, 

„Hamilton and I”) поєднується із оповіддю від третьої особи однини 

(наратором є „альтер еґо” персонажа): „Each day, when Tod and I are 

done with the GAZETTE, we take it back to the store” (Amis, 1991, c.16); „I’m 

at Tod's mercy” (Amis, 1991, c.16); „We are in this together, absolutely. But 

it isn’t good for him to be so alone. His isolation is complete. Because he 

doesn’t know I’m here” (Amis, 1991, c. 22). У даному випадку тип оповіді 

(„we-narration”) є експериментальною стратегією, оскільки: „we” („ми”) 

означує поєднання суміжних голосів, подекуди суперечливих, що 

формують єдину, поліморфну, децентровану свідомість” (Palmer, 2004, с. 

150).  

Персонаж-протагоніст постає серією появ особистостей під 

різними іменами  − Тода Френдлі, Джона Янґа, Ґамільтона де Соуза та 

Оділо Унфердорбена. Відсутня неперервність ідентичності персонажа. 

Власне ім’я у цьому випадку не акумулює всіх атрибутів персонажа, а 

лише частину з них, оскільки відповідає одному із життєвих етапів. 

Водночас, зв’язки протиставлення існують між „альтер еґо”, внутрішнім 

цензором, який дає моральну оцінку вчинкам Тода Френдлі, Джона Янґа 

та цими ідентичностями у романі. В межах перших двох особистостей 

друге „Я” є найбільш повноцінним, воно об’єктивується лексемами та 

номінативними словосполученнями: „consciousness” (Amis, 1991, c.16), 

„double, secred sharer”(Amis, 1991, c.17), „hidden sharer of his 

body”(Amis, 1991, c. 64), „soul” (Amis, 1991, c. 96); а також смисловими 

релятами, що містять метафори: „I am a crocodile in the thick river of his 

feeling tone” (Amis, 1991, с.16); „passenger, parasite inside him”(Amis, 

1991, c.16, 72). Текстова інформація створює можливість для 

концептуального моделювання другого „Я”. Внутрішнє протиріччя 

ілюструють такі концептуальні атрибути персонажа: Тод Френдлі [риси: 

PROMISCUOUS, UNSQUEAMISH; емоційний стан: GUILTY], друге „Я”  [риси: 
FAITHFUL, SQUEAMISH; емоційний стан: INNOCENT]: „I'm always awake when 

the dream happens. And I am innocent… The sick shine of imposture and 

accusation  I don't get that. I know he's only dreaming” (Amis, 1991, c.54). 

Інтереси двох ідентичностей перетинаються у вподобаннях щодо жінок 

та захоплення тенісом (Amis, 1991, c.20, 40).  

Додаткові труднощі для інтепретації спричиняє факт того, що 

логіка внутрішньотекстового світу суперечить загальній логіці. У романі 
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запропоновано руйнування усталеного скрипту життя: шлях 

персонажа – це подорож від кінця до початку, відправною точкою якої є 

смерть, а кінцевою  народження: „I moved forward, out of the blackest 
sleep, to find myself surrounded by doctors… Although my paralysis was 

pretty well complete, I did find that I could move eyes” (Amis, 1991, c.11). 

Згодом стає зрозуміло, що шлях персонажа є подорожжю проти часу. Час 

– це стріла („Time is arrow”), розвернута у протилежний бік. За цих умов 

відбувається затримка із наданням текстових ключів, читач повинен 

продовжувати читати у надії на появу подальшої інформації. 

 Присутність другого „Я” в особистості Ґамільтона де Соуза 

прослідковуємо лише у продовженні нарації від першої особи множини 

(„we”, „Hamilton and I”). Поступово зникаючи, воно пояснює свою появу 

явищем біфуркації. З ідентифікацією персонажа як офіцера-нациста, 

Оділо Унфердорбен (ім’я іронічне – Unverdorben – з нім. непорочний) 

віднаходить себе, а відтак стає єдиним цілим: „I was one. I was also in full 

uniform, fused for a preternatural purpose” (Amis, 1991, c. 124).         

           Тактиками компенсації стратегії дефрагментації концепту 

ПЕРСОНАЖ у романі „Time’s Arrow” є вибір фокалізатора, 

експліцитність оповіді та спільний пласт схем, які присутні у всіх 

особистостях персонажа.    

Специфіка оповідної стратегії робить можливим розкриття 

внутрішнього світу персонажа в діалектиці двох „Я”. Такий підхід 

корелює із постмодерністським баченням людини М. Амісом як істоти 

багатоликої, єдності множин, а не єдиного цілого: „In fiction (rightly so 

called) people become coherent and intelligible – and they aren’t like that. We 

all know they aren’t. We all know it from personal experience. We’ve been 

there. People? People are chaotic quiddities living in one cave each” (Amis, 

1990,  с. 240). При цьому спостерігаємо „інтерментальну фокалізацію” 

(Palmer, 2010, c. 24), точка зору, з якої йде подача інформації, є спільною, 

колективною, проте вона є гетерогенною, оскільки дві особистості в 

межах одного „Я” часто мають конфліктуючі погляди з приводу 

різноманітних питань.  Концепт ПЕРСОНАЖ у кожній зі своїх іпостасей є 

розщепленим навпіл, аж до появи першої, справжньої ідентичності Оділо 

Унфердорбена.  

          Детальна екстеріоризація мисленнєвих процесів є можливою 

завдяки значному простору текстового розгортання концепту ПЕРСОНАЖ. 

Весь текст роману „Time’s Arrow” (173 сторінки) є експлікацією 

свідомості протагоніста. Незначний обсяг роману компенсує його 

крайню експериментальність. Екстеріоризована оповідь спряє 

полегшенню читацької інтерпретації. Всі інші персонажі роману існують 

на нижчому наративному рівні як проекції зовнішнього вигаданого 

текстового світу у свідомості протагоніста.   

       Ідентичності персонажа поєднані  спільним пластом концептів, 

що існують в уявному домені кожної з перших трьох ідентичностей, та 

стають реальністю четвертої. На нашу думку, вони втілюють 
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мегаконцепт твору, концепт-ідею: SECRET (CRUELTY/OFFENCE) (як зазначає 

сам автор, альтернативна назва роману  „The Nature of the Offence” 
(Amis, 1991, c.176). Протагоніст охоплений відчуттям, що він подорожує 

у часі назад до страшного секрету (SECRET): „I knew then, I think, that 

Tod's cruelty, his secret, had to do with a central mistake about human 

bodies…Tod's cruelty would be trashy, shitty, errant, bassackward: flared” 

(Amis, 1991, c. 48); „I will know how bad the secret is. I will know the nature 

of the offence. Already I know this. I know that it is to do with trash and shit, 

and that it is wrong in time” (Amis, 1991,  c. 73).  

Мегаконцепт твору поєднується асоціативними зв’язками із 

концептами нижчого рівня, що існують у площині сновидінь Тода, 

Джона, Ґамільтона:  „So may be these are the things we’re heading towards: 

the white coat and the black boots, the combustible baby, the soiled bib on its 

hook, the sleet of souls” (Amis, 1991, c. 72). Смислові реляти “the white coat 

and black boots”, „the soiled bib on its hook” створюють припущення щодо 

попереднього заняття персонажа (MILITARY DOCTOR / BUTCHER / SURGEON). 

Однойменна лексема, ключовий елемент, експлікує концепт BABY (Amis, 

1991, c. 41, 72) і згодом змінюється на оказіоналізм „bomb baby” (Amis, 

1991, c. 140, 143, 144, 150).  „Bomb baby”  немовля з вбивчою силою 

плачу: „The babies, so to speak, are helplessly powerful” (Amis, 1991, c. 

101). Один з теоретиків когнітивно-поетологічного підходу Р. Цур 

стверджує, що у художній творчості спрацьовує принцип поетичного 

насилля над когнітивними процесами: створення і сприйняття 

художнього твору передбачає поряд зі традиційним застосуванням 

когнітивних процесів, їх модифікацію, порушення, а іноді і деформацію, 

що зумовлене адаптацією цих процесів до цілей, для яких вони 

початково не були пристосовані (Tsur, 2008, c. 45).  
Крик немовлят лунає у сновидіннях протагоніста. При цьому 

есплікується  когнітивна метафора BABY IS WEAPON (BOMB): „the baby's 

drastic ascendancy has to do with its voice. Not its fat fists, its useless legs, but 

its voice, the sounds it makes, its capacity to weep. As usual, the parents have 

the power of life and death over the baby, which all parents have. Now, 

though, in these special circumstances and in this special room, the baby has 

the power over them. And over everybody else who is gathered there. About 

thirty souls” (Amis, 1991, c. 54).  

          Ольфакторні галюцинації персонажа втілює схема ORDURE, що 

есплікується лексемою „ordure”(Amis, 1991, c. 123, 125), а також 

гіпонімами та їх сполученнями: „trash”  (Amis, 1991, c. 40), „crap and 

trash”, „rubbish”, „shit”(Amis, 1991, c.51), „trash and litter”(Amis, 1991,  

c.57), „trash and shit”(Amis, 1991, c.73, 91, 112, 127, 143, 153).  

         Згодом з’ясовується, що концепти A FIGURE IN WHITE COAT AND 

BLACK BOOTS, ORDURE, BOMB BABY, а також SWEET SMELL (Amis, 1991, 

c.127,143, 153); SLEET OF SOULS (Amis, 1991, c. 16, 55, 72, 131) складають 

образно-асоціативний шар схеми AUSCHWITSZ, що експлікується у тексті 

смисловими релятами („a somersaulted Vatican” (Amis, 1991, с.124); „It 
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was made of shit”(Amis, 1991, c. 132); „Anus Mundi”(Amis, 1991, c. 133); 

„Hier ist kein warum. Here there is no why. Here there is no when, no how, no 

where” (Amis, 1991, c. 128); „Arbeit Macht Frei says the sign on the gate, 

with typic gruff and undesigning eloquence” (Amis, 1991, c. 131); „Human 

life was all ripped and torn” (Amis, 1991, c. 124). Через них розкривається 

справжня особистість персонажа – Оділо Унфердорбена, нацистського 

офіцера-лікаря концентраційного табору Аушвіц-Біркенау. Концепт 

Оділо Унфердорбен перебуває у відносинах частина-ціле із концептом 

AUSCHWITZ. Робота cпричиняє деформацію особистості та психічні 

проблеми у подальшому житті Оділо: навіть власну дитину він сприймає 

як одне з немовлят із газових камер: „Is the baby  is das Baby the bomb 
baby?” (Amis, 1991, c. 135); „Our German baby is of startling dimensions: 

bigger, if anything, than the woman herself. Herta is no more than the string 

on the parcel in which the baby sleeps” (Amis, 1991, c. 147); „Our baby is a 

bomb, too: a time bomb” (Amis, 1991, c. 152). 

Персонаж подорожує у часі назад, до дитинства, пори невинності 

при цьому ключові схеми зазнають змін (має місце кількаступенева 

рекатигоризація): ELDERLY MAN; EXPATRIATE → NAZI OFFICER; DOCTOR; 

HUSBAND; FATHER →  DOCTOR → STUDENT; BOYFRIEND → CHILD → BABY. 

          Cпецифічний вибір наративної перспективи, оповідь від „супер 

еґо” персонажа присутній у романі М. Аміса „The Pregnant Widow”. Ця 

тактика сприяє дефрагментації та дозволяє відслідкувати процес 

взаємодії кількох „Я” в межах однієї текстової реалізації концепту 

ДЕФРАГМЕНТОВАНИЙ ПЕРСОНАЖ: „I? Well, I’m the voice of consciousness 

(which made such a dramatic comeback between his first and second 

marriages), and I perform other duties compatible with those of the superego” 

(Amis, 2010, c. 462). До певної міри стосунки наратора від першої особи 

до його попереднього „Я”  є співзвучними  стосункам наратора та 

протагоніста у романах, де оповідь ведеться від третьої особи (Cohn, 

1978, c. 143). У цьому романі застосована тактика інтрасуб’єктивного 

слухача: той, до кого імпліцитно звертається наратор, є колишнім „Я” 

персонажа. Розкол між собою-наратором та собою-персонажем 

припускається саморефлективною оповіддю: „When you become old… 

When you become old, you find yourself auditioning for the role of a 

lifetime…” (Amis, 2010, c.3); „I agreed with Keith, when he decided that her 

beauty was in, it was here, it was just off the boat… Seven or eight years ago 

Keith said to his sister, You’re growing so fast now, Vi. And Keith too was 

changing  but not outwardly…” (Amis, 2010, c.81). У цьому романі „супер 

еґо” персонажа, яке веде оповідь, виконує роль ментора, який оцінює 

події з точки зору прожитих років. 

          Персонаж може існувати у фактичному домені вигаданому 

текстовому світі, в одному з його піддоменів: у віруваннях, бажаннях, 

намірах, уяві одного чи більшої кількості персонажів (гіпотетичному 

домені), чи вторинному вкладеному світі, спроектованому історіями, 

прочитаними чи переглянутими персонажами. До того ж, персонажі 
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формують власні ментальні версії інших персонажів, які існують у 

фактичному домені (Margolin 2007, p.71). 

         Частіше відбувається розщеплення концепту ПЕРСОНАЖ на два 

набори концептуальних атрибутів: концепт Квентін Віллєрс (Quentin 

Villiers) [HOST, UNIVERSITY NEWSPAPER EDITOR, CHEAT] / Джонні 

(Johnny)[PRACTICAL JOKER, CRIMINAL/MURDERER] („Dead Babies”); концепт 

Мері Лем (Mary Lamb)[AMNESIAC, RAPE VICTIM, WAITRESS, GIRLFRIEND, 

SQUAT RESIDENT, FEMME FATALE] / Амі Хайд (Amy Hide) [MISSING GIRL, 

GIRLFRIEND, DAUGHTER, FEMME FATALE], а також концепт Принс (Prince) 

[AQUAINTANCE, POLICEMAN, GENTLEMAN FRIEND, REDEEMER] / Містер Ронг 

(Mister Wrong) [MURDERER, EX-LOVER] („Other People”); концепт Нікола 

Сикс (Nicola Six) [MURDEREE/FEMME FATALE] / Інола Ґей (Enola Gay) 

[CHILDHOOD FRIEND, MOTHER, BOMBER] („London Fields”). 

            Друге „Я”, що існує на іншому наративному рівні, в площині уяви 

персонажа, має місце в романі „London Fields”. Переплетення двох 

особистостей є ситуативним, це своєрідна форма втечі персонажа від 

самої себе у важкі моменти:  „Then, leaning into his opened face – and 

already hearing the swill of mouthwash, the twanging floss (it isn’t me doing 

this: it’s Enola, Enola Gay) – she gave him the Jewish Princess” (Amis 1990, 

c. 269); „But Enola Gay, being Nicola Six – Enola shut her mouth and opened 

her eyes” (Amis, 1990, c. 431).  Інола Ґей  є вигаданою подругою 

дитинства Нікола Сикс: „Enola shared  in all Nicola’s schemes and feints, 

her tantrums and hunger-strikes, in all her domestic terrorism. She too had the 

knack or gift of always knowing how things would unfold” (Amis, 1990, c. 

66)]. Ще в юності вона померла, народивши хлопчика „Little Boy”. 

Водночас її ім’я „Enola Gay” має символічне значення, оскільки це – 

назва американського літака-винищувача, який ніс бомбу, призначену 

для Херосіми – Літл Бой. Серед концептуальних домінант Іноли Ґей 

знаходимо одночасну присутність здатності до руйнування 

[DEVASTATIVE], спільної з Нікола Сикс, та здатності до відтворення, 

розмноження [PROPAGATING], що розмежовує їх обох: „Terrible though the 

child was, Enola shone through Little Boy with the light of many suns…That 

light came from elemental feminine power: propagation” (Amis, 1990, c. 66). 

            У побудові концепту антагоніста роману „Money” Філдінґа Ґудні 

(Fielding Goodney) застосовано прийом розчленування персонажа на три 

особистості, що існують одночасно на різних наративних рівнях 

вигаданого текстового світу. Найбільш довершеним та змістовно 

наповненим є концепт ідентичності Філдінґа Ґудні, що ґрунтується на 

ключових схемах соціальних ролей INVESTOR, CONTACT, FRIEND  BUSINESS 

ASSOCIATE: „my moneyman, my contact and my pal” (Amis, 1985, c. 19). 

„We’re going to make lots of money together” (Amis, 1985, c. 16). Концепти 

інших ідентичностей, Френка та рудоволосої переслідувачки є 

неповними, фрагментарними. Текстова експлікація концепту особистості 

Френка містить лише дані психологічного характеру, отримані внаслідок 

слухового сприйняття протагоніста-фокалізатора під час телефонних 
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розмов. Концепт рудоволосої переслідувачки базується виключно на 

інформації про її візуальні атрибути та поведінку. Існування останньої 

ідентичності в цілому є проблематичним, адже вона прослідковується 

лише в площині спогадів протагоніста про його нічні розваги. 

Ненадійність Джона Селфа, протагоніста-фокалізатора, чия точка зору є 

ключовою у відтворенні подій, зумовлює затримку рецепції та 

перешкоджає інтерпретації.  

          В той час як Філдінґ видає себе за його друга і виконує роль 

помічника у досягненні мети, дві інші особистості є його 

переслідувачами, опонентами. Побудова концепту ДЕФРАГМЕНТОВАНИЙ 

ПЕРСОНАЖ залежить від успішності подолання читачем протиріч між 

цими кількома ідентичностями та забезпечення логічного пояснення їх 

існування.  

          При кожній нагоді Фідлінг заохочує протагоніста витрачати 

більше, щоб заробляти ще більше: “Pay more money , Slick. Fly in the 

sharp end, or supersonic” (Amis, 1985, c. 20). [риса: CONNOISSEUR OF 

MONEY]: „Fielding Goodney is the money genius. This is his first feature too, 

but he’s had a lot of experience in, in money” (Amis, 1985, c. 93). „And he 

was away, his voice full of passionate connoisseurship, with many parallels 

and precedents, Italian banking, liquidity preference, composition fallacy, 

hyperinflation, business confidence syndrome, booms and panics, US 

corporations, the sobriety of financial architecture, the Bust of ’29, the 

suicides on La Salle and Wall Street…” (Amis, 1985, c. 24). Він має 

голівудську зовнішність і сам є втіленням жадоби до збагачення „I felt 

the rush of his health and colour – his Californian, peanut-butter body-tone” 

(Amis, 1985, c. 20). „His embarrassing eyes, supercandid cornflower blue” 

(Amis, 1985, c. 20). Філдінґ Ґудні таким чином сприяє ескалації 

притаманних Джону Селфу слабкостей: жадоби грошей, насильства, 

цинізму. 

         Особистість Френка, що згодом отримує ім’я Френк-Телефон 

(Frank -the-Phone) ґрунтується на схемах ситуативних (MYSTERY CALLER, 

FRIGHTENER) та соціальних  ролей BUM (бездомний), LITTLE MAN 

(„маленька людина”). Схеми особистих параметрів [стан здоров’я: MAD;  

психічний стан: CRIPPLE; риси: WEAK WILLED] експлікуються в численних 

телефонних діалогах з Джоном Селфом  (Amis, 1985, c. 28, 3738, 45, 

116117, 137, 217218, 290,  348350). „Madman, that accredited devo 

crazoid” (Amis, 1985, с.37). „His voice is abject, bitter, poor – his voice is so 

mean [риси: ABJECT, BITTER, POOR, MEAN]. You can hear self-hatred and 

shame and suffering there. He maunders. He cries. His graphic and detailed 

threats come as a big relief” [риси: SELF-HATING, ASHAMED, SUFFERING] 

(Amis, 1985, c. 37). Френк регулярно телефонує  Джону Селфу, 

розкриваючи свою обізнаність з найменшими деталям його життя, 

звинувачуючи його в аморальності, жадобі до грошей, цинізмі (Amis, 

1985, c.137). Схеми особистого рівня втілюють атрибути, що роблять 

Френка повною протилежністю Філдінґа Ґудні [риси: UNATTRACTIVE, 
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LOOSER]: “When all the looks and charm and luck and dough were being 

handed  out, old Frank came in at the end of every queue – as I took the 

chances of reminding him” (Amis, 1985, c.328). Метою Френка є 

зруйнувати життя Джона, заставити його відчути бідність та нужду.  

        Концепт рудоволосої особи, позбавленої статі („the gingerly, 

hermaphroditic figure”(Amis, 1985, c. 7), ґрунтується на схемах [стать: 

WOMAN;  ситуативна роль: STALKER; зовнішність: GINGERHEAD]: „I looked 

right, I looked left, I looked across the street. And what the hell did I see but 

the woman, the gingerhead, leaning on the lamppost with a cigarette raised, 

her stance the familiar one of defiance and reproach” (Amis, 1985, c. 308). 

Пробіли в пам’яті протагоніста (blackouts), що є водночас фокалізатором 

роману зумовлюють фрагментарність сприйняття персонажа. Cхема статі 

потребує рекатигоризації, коли з’ясовується, що персонаж – не жінка, а 

чоловік-трансвестит [стать: MAN/CROSSDRESSER]: „That’s not a woman,” 

said Martina briskly. Look at her hands. And the ankles, the shoulders” 

(Amis, 1985, c. 310); „Hey faggot! Hey no-man!.. Hey-cross-dresser” (Amis, 

1985, c. 310). 

          Всі три особистості виявляються згодом проекціями одного 

персонажа. Філдінґ Ґудні  не спадкоємець грошової імперії, а 
комп’ютерний хакер та шахрай „The illusionist, the lie artist, the 

storyboarder – they have helplessness. A failed actor, he wanted an actor’s 

revenge. He took it out on real life” (Money, 1985, c. 376). Бездоганна 

зовнішність – заслуга дорогого „тюнінгування”, пластичної хірургії, a 

багатий антураж виявився купленим за гроші самого Джона Селфа, що 

став жертвою шахрая. Мета антагоніста Філдінґа Ґудні  розіграш та 

банкрутство головного героя  за нез’ясованих мотивів робить його 
поведінку позбавленою сенсу.  

М. Аміс привертає увагу до того факту, що злочин у кінці ХХ 

століття є часто злочином без видимих причин „gratuitous crime” (Money, 

1985, c. 370).  Мотивація як рушійна сила відсутня. Вчинки персонажа 

протягом всього роману є грою, що приносить задоволення сама по собі. 

„Nowadays motivation comes from inside of the head, not from outside. It’s 

neurotic, in other words. And remember that some people, these golden 

mythomaniacs, these handsome liars – they’re like artists, some of them. Let’s 

look at another recent phenomenon: gratuitous crime” (Money, 1985, c. 370). 

Концепт ДЕФРАГМЕНТОВАНИЙ ПЕРСОНАЖ складається з підконцепту  

Філдінга Гудні (BUSINESS ASSOCIATE/FRIEND/MONEY GENIUS) у фікційному 

світі тексту, Френка-Телефона (MYSTERY CALLER/FRIGHTENER) (у 

піддомені аудіосприйняття персонажем) та рудоволосої фігури 

переслідувача (STALKER/CROSSDRESSER) (у піддомені візуального 

сприйняття). 

Таким чином концепт ДЕФРАГМЕНТОВАНИЙ ПЕРСОНАЖ формується 

шляхом вибору специфічної наративної перспективи від „альтер его” чи 

„супер его” персонажа, що створює враження свідомості персонажа як 

єдності протиріч, полярно різних особистостей, ментора та слухача. 
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Наділення персонажа декількома власними іменами руйнує читацькі 

очікування щодо єдності його особистості, при цьому має місце 

роз’єднання концепту ДЕФРАГМЕНТОВАНИЙ ПЕРСОНАЖ на низку 

ідентичностей. Компенсаторними засобами у процесі побудови даного 

концепту може виступати низка концептів, що відображають ключові 

поняття у свідомості протагоніста; експериментальний спосіб поєднання 

двох типів нарації  − від першої особи множини та від третьої особи 

однини, а також екстеріоризація мисленнєвих процесів персонажа.  

Текстова інформація роману „London Fields”  дає змогу 

моделювати певні концептуальні атрибути другого „Я”, що 

відображають відношення протиставлення. У романі „Money” три 

особистості концепту ДЕФРАГМЕНТОВАНИЙ ПЕРСОНАЖ знаходяться у 

різних площинах наративу, а згодом виявляються різними гранями 

одного персонажа. 

Руйнування мотиваційних передумов в обидвох романах 

зумовлює деконструкцію традиційного уявлення про персонажа як 

відображення людини та схиляє до думки про те, що відсутність логіки 

та мотивації сама по собі є внутрішньотекстовою логікою 

постмодерністського роману. 

Перспективним є дослідження комунікативно-прагматичного 

втілення персонажів як текстових комунікантів та співставлення їх 

мовленнєвого вираження із концептуальними атрибутами, що є 

компонентами концепту ДЕФРАГМЕНТОВАНИЙ ПЕРСОНАЖ. 
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 Гураль О.Ю. Концепт ДЕФРАГМЕНТОВАНИЙ ПЕРСОНАЖ у 

постмодерністському романі: когнітивно-наратологічний ракурс 

Стаття присвячена аналізу текстового втіленням концепту 

ДЕФРАГМЕНТОВАНИЙ ПЕРСОНАЖ у постмодерністських романах М. Аміса.  

Цей концепт уособлює авторське бачення людини постмодерну як носія 

двох чи декількох ідентичностей, розщеплених під впливом зовнішніх 

дискурсів. Концепт ПЕРСОНАЖ є текстовим антропоморфним концептом 

та наратологічною інстанцією, що бере участь у внутрішньотекстовій 

комунікації. Актуальність даного дослідження зумовлена 

антропоцентричною спрямованістю сучасної наукової парадигми, а 

також експериментальністю постмодерністського наративу, що пропонує 

матеріал цікавий для вивчення. Когнітивно-наратологічний підхід, 

застосований автором у статті, передбачає аналіз способів аранжування 

концептуальних атрибутів особистостей персонажа та моделювання 

концептуальних метафор, які, сукупно з наративними стратегіями та 

тактиками, розкривають специфіку концепту ДЕФРАГМЕНТОВАНИЙ 

ПЕРСОНАЖ. 
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Ключові слова: концепт, тип нарації, наративна перспектива, 

концептуальний атрибут, особистість персонажа. 

 

Гураль О.Ю. Концепт ДЕФРАГМЕНТИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЖ в 

постмодернистском романе: когнитивно-наратологический ракурс 

Статья посвящена анализу текстового воплощения концепта 

ДЕФРАГМЕНТИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЖ в постмодернистских романах М. 

Амиса. Этот концепт выражает авторское виденье человека постмодерна 

как носителя двух или нескольких личностей, разъединенных под 

влиянием внешних дискурсов. Концепт ПЕРСОНАЖ является текстовым 

концептом и наратологической инстанцией, которая принимает участие в 

процессе внутритекстовой коммуникации. Актуальность исследования 

обусловлена антропоцентрической направленностью современной 

научной парадигмы, а также экспериментальностью постмодернистского 

наратива, который является материалом интересным для изучения. 

Когнитивно-наратологический подход применен автором в статье 

предполагает анализ способов аранжирования концептуальных 

атрибутов личностей персонажа и моделирование концептуальных 

метафор в совокупности с анализом наративных стратегий и тактик 

примененных автором для раскрытия специфики концепта 

ДЕФРАГМЕНТИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЖ. 

Ключевые слова: концепт, тип нарации, наративная перспектива, 

концептуальный атрибут, личность персонажа. 

 

Hural O. Concept SPLIT CHARACTER in Postmodernist Novel: Cognitive 

Narratological Perspective 

The article discusses the textual realization of a concept SPLIT 

CHARACTER in postmodernist novels by M. Amis. The concept represents an 

authorial interpretation of postmodern human being as a person with multiple 

identities whose self is split under the influence of external discourses. The 

concept CHARACTER appears to be a text-based anthropomorphic concept. It is 

also a reader’s mental model based partially on the text of the novel and 

partially on the reader’s cognitive base. The latter includes schemas from 

previous life experience and reading fiction. Moreover, the character is a 

narratological agent which takes part in intertextual communication.  

Cognitive narratological approach applied in this research offers a 

possibility for new interesting insights into the essence of human-like 

individual in experimental postmodernist fiction. In each instance of textual 

realization of the concept SPLIT CHARACTER a unique combination of narrative 

techniques and stylistic devices is used. 

The author gives an extensive analysis of the choice of narration, 

narrative perspective and their combination in the process of creation of the 

given concept. Since the existence of a character may extend not only to the 
fictional domain of the text, but also to a number of hypothetical subdomains, 

each character identity may be represented by a set of contradictory and 
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sometimes complementary conceptual attributes. Such attributes are inferred 

from the textual information. The lack of motivation on the part of the 

character in some of M. Amis’s novels reinforces the general idea of a 

fictional human being in postmodernist novel as a point of access of 

controversial and conflicting discourses which finds its expression in the 

arrangement of the inner constituents of the concept SPLIT CHARACTER. 

Key words: concept, type of narration, narrative perspective, 

conceptual attribute, character identity. 
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CHOICE AND ORGANIZATION OF EDUCATIONAL 

MATERIAL FOR INTERPRETERS TRAINING CONSECUTIVE 

TRANSLATION 
The analysis of the scientific and methodological literature has shown 

that the issue of teaching translation as a whole and interpretation in particular 

has traditionally been of considerable interest. A scientifically based holistic 

translation theory has been developed. Among the specialists who created the 

school of translation should be called L.S. Barkhudarova, V.N. Komissarova, 

L.K. Latyshev, Ya.I. Retsker, I. Korunets, V. Karaban and many others. 

Among foreign experts it can be named S. Campbell, J.C., Catford, J. Munday, 

E. Nida H.C. Barik, A.I. Bartolomé, G. Cabrera, R. Chriss, Y. Gambier, D.A. 

Garretson, I. Garcia,who have made an undoubted contribution to the 

development of translation studies . Formation of professional skills of future 

translators is considered, as a rule, in the context of certain aspects: the 

features of type of interpretation and the problems of various components 

formation of the translation competence.  

The primary aim of this paper is to discuss modern concept of teaching 

oral consecutive translation and the formation of professional translation 

competence in the training of specialists in higher education. The author will 

rely primarily on reviewing the already existing body of literature.  The article 

presents theoretically justified the requirements for the selection of educational 

materials and blocks of exercises in teaching oral sequential translation of 

linguistic students. This information can be helpful for organization of work 
with the students whose specialty is translation.   
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The changed world put forward new requirements for foreign language 

proficiency as it is becoming more open and globalized. The last decade has 

created a need for many people to master a foreign language, regardless of 

what they do. New social and political conditions put forward the necessity to 

train specialists who are able to promote mutual understanding between 

nations and to provide access to the diversity of world politics and culture. A 

social order for interpreters training has become of primary importance. In this 

respect there is a need for training specialists with foreign language skills. The 

need for qualified translators becomes quite urgent, and the training of such 

specialists requires both high theoretical and considerable practical knowledge 

and skills to accomplish the tasks. A special role among foreign language 

skills plays the translation skills. The quality of higher education is 

characterized by a significant professional orientation of the educational 

process, a profile-oriented selection of educational material, which, in turn, 

should be focused on both the achieved and the promising level of knowledge 

and skills. The issue of training the students to translate in general and 

interpretation in particular has traditionally been of considerable interest. 

Formation of professional skills of future translators is considered in 

the context of certain aspects: the features of interpretation and the problems 

of various components formation of the translation competence are revealed. 

Translation activity is divided into oral and written one, depending on the form 

of generation and perception of the translated text. 

The materials must be original. Dealing with authentic, cognitively 

valuable learning materials can provide trainees with an opportunity to 

discover the national culture. The selection of the original material 

corresponds to the linguistic purpose of learning, and is also able to increase 

the motivation of students. Textual material should be supplied with 

explanations, comments and commentaries so that students can use them 

during the training. However, at the final stage of preparation, students should 

be presented with unfamiliar and unprepared materials, which should be 

translated from the first time. 

The selection of original materials should be carried out in accordance 

with the level of difficulties and the text size [Retsker 2010]. That is, the 

material must be available at a certain level of study for the student could 

assimilate material consciously.  

The teaching material should take into consideration the specific 

features of oral speech; thereby make the training translation closer to the real 

conditions of a professional translator work. Oral speech is full of clichés, 

stereotypical expressions, speech formulas, winged words, idioms and etc. 

When selecting materials for teaching interpreting, it is necessary to highlight 

typical translation difficulties. 

In the modern era, the activity of a translator provides intercultural 

communication. The teaching material should contribute to the student horizon 
broadening. The development of skills “will give possibilities to compare the 

phenomena of native and foreign cultures. It will improve the ways of 
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achieving mutual understanding of two communicants, and therefore contain 

national specific lexical units of the linguistic community and the main 

characteristics of the native culture of learners. “A rich lingual-cultural text is 

of a motivational significance for students”; when working with such texts, 

students activate the following groups of motives: social, intellectual and 

cognitive, professional and holistic, emotional and aesthetic, moral and ethical, 

communication, etc. 

The scope of the material should not be only relevant, linguistic and 

culturally rich, but also as broad as possible, using a variety of genres of 

interpreting texts (speeches, discussions, negotiations, interviews, public 

speech, reports, etc.), and styles (publicist, conversational) because the work 

of the interpreter is not limited with one genre. The topics of educational texts 

should reflect the requirements and interests of the modern market in the field 

of translation services. An analysis of the existing requirements for hiring an 

interpreter has shown that employers prefer specialists who are able to carry 

out bilingual communication, as well as taking into account the sociocultural 

characteristics of communicators, the situation of communication, and literacy 

of oral speech. Applicants are also required to ensure the precise lexical and 

semantic content of the original as well as the stylistic one. At the same time, 

enterprises emphasize the importance of the employee’s readiness to provide 

interpretation of various sub-types, such as the translation of presentations, 

public events, commercial negotiations, and escort of delegations. 

Great attention should be paid to the selection of audio and video 

materials that poses a particular difficulty. I.S. Alekseeva notes that the 

translator needs the skill of perceiving the individual characteristics of 

pronunciation, voice, temperament [Alekseeva 2008: 130-132]. Indeed, 

participating in video interviews or presentations or recorded voices “do not 

take into account the interests of potential interpreters, do not speak specially 

to the interpreter (that is, specially taking into account the interests of the 

interpret in order to increase the adequacy of communication”) Chuzhakin 

2009: 66]. In this regard, it is reasonable to use materials at different tempos: 

slow, fast, with acceleration or deceleration. It is also very rational to offer 

students audio-video recordings for homework, either for the purpose of 

decoding them, or for reviewing audio material.  

Interpreter training should ensure the acquisition of knowledge and 

skills. It is precisely the right exercises that contribute to the optimal learning 

process. Actually, the purpose of the exercises is the development of skills and 

abilities to overcome difficulties, the nature of which is largely determined by 

a specific combination of languages. It is necessary to select the exercises in 

such a way that they correspond to the peculiarities of certain skills or abilities 

and focus the attention of students on solving a particular translation tasks. 

The sequence of exercises should be correctly determined for carrying out 

their relationship at all stages of training. 
There are some types of exercises: pre-translational exercises and the 

actual translation ones. Pre-translational exercises are aimed to improve the 
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knowledge of the target language (compilation of synonymic series and 

differentiation of the meanings of synonyms, stylistic evaluation of the 

proposed options, rephrasing of statements, etc.).The goal of the actual 

translation exercises is to develop the skills for overcoming the difficulties 

associated with the peculiarities of semantics and certain language units, as 

well as to “work out” the skills to use various methods and techniques of 

translation. The exercises are a significant part of the translation training 

course. In the process of working with exercises, ways of overcoming 

translation difficulties are studied; translation techniques and skills are 

developed. 

To define a typology of effective exercises is an important component 

of the optimal students’ learning activities in mastering the specialty of an 

interpreter; therefore we try to pay special attention to the selection and 

preparation of exercises, the fulfillment of which is due to the characteristics 

and specifics of the organization of interpretation. 

As a rule, exercises in all types of speech activity form a certain 

system, within which interrelated actions are performed. The usage of certain 

language unites is realized in the order of their increasing difficulties and take 

into account the sequence of formation of certain skills and abilities. There are 

numerous classifications of exercise types and subtypes. But in relation to 

teaching consecutive translation the following types of exercises are 

distinguished: 

1. In accordance with the type of speech activity:  

- receptive exercises that contribute to the mastery of the ability to 

perceive language material in the process of listening and reading; 

- productive exercises associated with the generation of statements 

(orally or in writing); 

- receptive-productive exercises designed to develop the ability to 

analytically perceive the outgoing text and construct a statement allowing the 

structural and semantic aspects of speech; 

- language exercises involve the selection of individual language 

phenomena (features of the semantics and use of certain types of language 

units) and their special training; 

- operational exercises aim to develop the ability to apply the studied 

models, transformations and translation techniques in the translation process; 

communication exercises aimed to improve the skills and develop the 

speech skills and involve various manipulations in the reproduction of 

audiovisual text, namely, tasks of different levels, which consist of 

transmitting the content of the original: short / full presentation, translation-

retelling, control of text understanding, etc.; 

- training exercises directed to the formation of translation skills and 

consolidation of acquired knowledge. 

2. According to the method of implementation: 
- audible / visual exercises designed for perception with an acoustic / 

visual analyzer; 
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- monolingual / bilingual exercises in which they do not use / use their 

native language; 

- exercises performed in the source language / target language; 

- classroom / extracurricular exercises involving work at practical 

classes on interpretation / independent work outside the classroom hours 

schedule using Internet technologies; 

- individual / group exercises, characterized by a high level of 

autonomy and relying on the individual characteristics of students (mental, 

psychological, physiological) / vigorous activities of all students. 

It is worth mentioning that any type of exercise can be either 

monolingual or bilingual, сan be performed in the source language or in the 

target language, can be performed in the classroom or at home using Internet 

technologies, and can also involve both individual and group work depending 

on the goals of a particular task. 

The choice of exercises depends on the need for more systematic and 

regular work on those difficult phenomena, language features, the specifics of 

the actions performed, which forms the interpreter work. It should be 

emphasized that each type of exercise involves one or another type of training: 

memory training (language, communication exercises); training of two-way 

translation and switching from language to language (receptive-productive, 

language exercises); training of tempo and technique of oral (translated) 

speech (receptive-productive, communicative exercises). 

Speaking about the subtypes of exercises aimed at the development of 

translation skills and abilities, it should be mentioned that the most exercises 

used in different schools of translation are: memory training exercises, 

exercises training switching from language to language, tempo training, oral / 

translation techniques and etc. 

It is reasonable to analyze the subtypes of exercises and their 

importance in the formation of the translation competence of future specialists. 

They are: 

1. Paragraphed translation. Bilateral consecutive translation. As 

we said above, paragraph-phrase and two-sided translations are not 

independent types of translation, they are subspecies, varieties of sequential 

translation. A paragraph-phrase translation is a simplified form of a 

consecutive translation without making notes, in which the text is translated 

after listening, not by making notes, but in parts, as a rule, by phrases and 

paragraphs. The translation can be one-way, which is carried out only from 

one language, and bilateral - a consecutive translation, carried out from one 

foreign language to another foreign language and vice versa. 

2. The future translator will have to make one-way and two-way 

translation. For practicing one-way translation, we offer consistent translation 

after listening or using the written notes of some phrases and small paragraphs 

of the text, which helps to improve such skills as a good understanding of oral 
speech, simultaneous listening / reading, and memorization, as well as 

developing correct speech. Two-way translation is the translation of dialogical 
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speech (conversations, negotiations, etc.). As a rule, these are small statements 

that sound in two languages. This operation requires the translator to respond 

quickly, analyze and synthesize, and to demonstrate the skill of switching from 

one language to another.  The exercises for developing this skill are proposed 

and aimed at the automatic use of the consolidated equivalent pairs. Listening 

to the speaker the students translate the first sentence from a foreign language 

into Ukrainian and the second from Ukrainian into a foreign language, and so 

on. Then, on the contrary, they translate the first sound phrase into English 

from Ukrainian and the second one from English, and so on. In this case the 

tempo of utterance may vary. 

3. Translation from a written variant. Translation from a written 

variant is a type of interpretation that is close to a written translation, since the 

information is perceived not by listening comprehension but by visual 

perception. At the same time “perception, analysis and synthesis occur 

simultaneously, as in the case of interpretation” [Chuzhakin 2009: 62]. 

Translation from a written variant with minimal preparation or on the spot is a 

task that the translator-referent, secretary-referent, and also any interpreter 

often have to face. It should be noted that the translation from a written variant 

may be difficult for an inexperienced translator. As a result the interpreter’s 

mistakes can be in the form of literal words, a misrepresentation of meaning 

and etc. Proverbs, stable phrases, false friends of the translator, grammatical 

structures can also cause difficulties during translation. So, at the initial stage 

of teaching the students translation from a written variant they are trained to 

translate without long pauses, avoiding literal words and loan translation. They 

are taught not to be at a loss when they meet an unfamiliar word or phrase but 

try to guess the meaning based on the context. The students do not have to 

force the memory, because the text is fixed before their eyes. Subsequently, 

translation from a written variant is performed at a fast tempo, which 

contributes to the development of the ability to cover quickly the entire text, 

paying attention to the syntactic structure of the phrase, the semantics of 

words, and the scope of their use. Thus, a translation from a written variant 

effectively develops a number of skills and abilities. Further consolidation of 

lexical and syntactic equivalents is achieved with the help of this type of 

exercises. They develop the ability of quick usage of translational 

transformations and teach the students to follow the style of the text. A quick 

translation from a written variant containing a variety of lexical, 

phraseological and syntactic difficulties “contributes to an increase of the skill 

flexibilities” [Shiryaev 1979: 150]. The analyzed system of exercises will 

encourage and develop the ability of a student to be able to present both the 

presentation of the translation and reading the next piece of the text the 

simultaneously. 

4. Translation (written) of sound records. The main goal of written 

translation of sound recordings is the development of listening skills. The 
scholars (R.K. Minyar-Beloruchev, N.N. Gavrilenko, V.N. Komissarov, I.I. 

Khaleeva, and others) determined the following factors of the specific features 
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of listening skills in terms of consecutive interpretation :1) the perception of 

voice messages; 2) detailed understanding and processing of the semantic 

content of the source information; 3) the creation of their own statements, 

namely the translation. N.N. Gavrilenko (1990) considers listening as an 

important intermediate stage of the translator’s activity and notes that the 

professional ability of translating listening consists of a complete and accurate 

understanding of the original message. The development of listening skills 

implies the ability to predict the continuation of the message, keeping in mind 

its content. This type of activity requires special skills and can be used in 

independent (extracurricular) work of students in accordance with their own 

tempo of learning. This type of tasks allows individualizing the process of 

learning speed perception type of students. 

5. Lexical exercises. Interpretation implies knowledge of the most frequent, 

commonly used translation correspondences and automated skills of their use. But the 

problem is that many lexical units of two languages do not fully coincide with their 

meanings. It is about compatibility, or rather, about the violation of the traditional 

compatibility of words. It is not enough to know   meanings of words. It is necessary to 

know their compatibility in a particular language. Phrase translation mistakes can cause 

serious stylistic violations, as well as lead to a violation of the norms of a language. Word 

by word translation is a common mistake. Translator teaching requires exercises on 

compatibility and their various permissible versions in Ukrainian and English. 

Compatibility patterns requires special attention and separate memorization. Offered as 

independent work assignments for the compilation of equivalent pairs and their 

subsequent repetition and consolidation at a fast tempo in the class contribute to the 

creation of persistent associations the development of speech stereotypes.  Working with 

these exercises reduces the possibility of violation of the norms of lexical compatibility 

when translating from one language to another. Assignments for the compilation of 

synonymous series are also proposes.  N.V. Novoseltseva (2004) emphasizes the 

importance of identifying and studying synonymy in the process of learning interpreting, 

since it develops a sense of language among the trainees and contributes to the 

development of translation techniques. It is important to know as many synonyms as 

possible for each semantic field, in order to prevent tautology. The task of these exercises 

is in the process of accumulating semantic knowledge, in forming the ability to accurately 

select from lexical diversity and use synonyms in the translation activity to convey a 

language message.  

6. Translational transformations. The notion of translation quality is often 

associated with the ability of the translator to apply translational transformations that 

require translation solutions. In this regard the famous scientist, translator and teacher 

A.V. Fedorov emphasizes the importance of linking translation theory with practice, since 

“theory opens up prospects for the indirect use in practice of certain patterns” that exist 

between two languages [Fedorov 1983: 130]. In our case, it is assumed that students are 

already familiar with the theory of interlingual transformations. Therefore, the task of the 

exercises on translational transformations is to systematize the theoretical knowledge of 
students, to stimulate thought, to prompt possible options, to study the tactical methods of 
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translation in order to form translational thinking. To develop the ability to identify 

correctly the translational task. 

7. Paraphrasing. Practice shows that students, when formulating phrases in 

the process of translation, make long pauses, get lost, do not know how to start, believing 

that the translation variant may be only one, etc. Paraphrasing exercises are very helpful 

for future translators. They contribute to the development of speech flexibility. We 

develop the ability to “vary the means of language expression” for an optimal translation 

solution by offering several variants of one sentence, [Latyshev, Semenov 2008: 178]. 

Right selection of different variants of sentence translation will help to come to the 

optimal translation solution and to minimize translation mistakes such as self-repetition, 

omission, addition, lexical and grammatical mistakes.  

8. Recording, video annotation. This type of task is done for visual-auditory 

perception of information. The future specialist will have to face the translation of the 

video (for example, advertising), or interview. The advantage of working with video 

interviews is that students perceive the unprepared conversation of people whose history 

undoubtedly deserves attention. The perception of the sounding text is complicated by the 

accents of the speakers, in some cases by speech defects and, at the same time, they are 

full of facts, ideas and terminology. Background information, stable phrases, clichés are 

included in this material. After watching a video interview, students will orally present in 

Ukrainian the content they have seen. The main goal of the exercise is to develop the 

skills directed to correct and logical presentation of the material.  

References 

1. BASSNETT S. Translation studies. – 3rd edition. – London and New York: 

Routledge, 2005. – 176 p. 2. Bell R.T. Translation and translating: Theory and Practice 

(Applied Linguistics and Language Study) Text/ R.T. Bell, Ch. Candin. – London: 

Longman, 1991. – 298 p. 3. Catford J.C. A linguistic theory of translation. – London, 

Oxford University Press, 1965. – 103 p.4. Riccardi A. Translation studies. Perspectives 

and emerging discipline. – Cambridge: Cambridge University Press, 2002. – 215 р. 5. 

Retsker  Y.I.(2010). Osnovnye etapy podgotovki perevodchika(Iz opyta prepodavaniya 

perevoda s angliyskogo yazyka)[ The main stages of translator training (From the 

experience of teaching translation from English)], Mosty. - №3(27).- M:Izdatel 

OOO”P.Vallent”, 2010. C.3-11. [in Russian]6. Alekseeva I.S. (2008). Prosessionalny 

trening perevodchika:uchebnoye posobite po ustnomu I pismennomu perevodu dlya 

perevodchikov I prepodavateley.[ Translator's Professional Training: Interpretation and 

Translation Manual for Translators and Teachers].  «Soyuz»[in Russian] 7. Chuzhakin 

A.P.( 2009).Vvedeniye v ustnyy perevod. Introduction to consecutive interpreting. 

Tipy/vidy ustnogo perevoda, protokolpoisk raboty,korporativnaya kultura[Introduction to 

interpretation. Introduction to consecutive interpreting. Types / types of interpretation, 

protocol, job search, corporate culture.]. M.:INSA[in Russian] 8. Minyar-Beloruchev 

R.K. Obshchaya toriya perevoda i ustnyy perevod [General theory of translation and 

interpretation].M. Voenizdat.[in Russian] 9. Komissarov V.N. Teoreticheskie osnovy 

metodiki obucheniya perevodu[The theoretical basis of teaching translation].M.:Rema.[in 

Russian] 

 



Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 2 (325), 2019_______________ 

153 

 

Демченко Н.О. Вибір і організація навчального матеріалу для 

навчання перекладачів послідовному перекладу 
В умовах сучасності особливої актуальності набуває соціальне замовлення 

на підготовку усних перекладачів в рамках мовної освіти, яка забезпечувала б 

досягнення поставлених завдань в мінімальні терміни з найменшою витратою сил 

і засобів. Формування особистості перекладача та його професійної 

компетентності, а також оптимізація процесу викладання перекладу визначає 

зміст всього навчального процесу. Якість вищої освіти характеризується значною 

професійною орієнтацією навчального процесу, профільним вибором навчального 

матеріалу, який, у свою чергу, повинен бути зосереджений як на досягнутому, так 

і на перспективному рівні знань і вмінь. Питання підготовки студентів до 

перекладу в цілому та усному, зокрема, традиційно представляли значний інтерес. 

Основною метою статтї є обговорення сучасних концепцій викладання усного 

послідовного перекладу та формування професійної компетентності перекладу у 

підготовці фахівців вищої освіти. У статті представлени обґрунтовані вимоги до 

вибору навчальних матеріалів, та блокі вправ для викладання усного послідовного 

перекладу студентів- лінгвістів. 

Ключові слова: послідовний переклад, інтерпретація, спілкування, 

перекладач, навчальні вправи, навчальний матеріал 

 

Демченко Н.А. Выбор и организация учебного материала для 

обучения переводчиков последовательному переводу  

В условиях современности особую актуальность приобретает социальный 

заказ на подготовку устных переводчиков в рамках языкового образования. 

Подготовка переводчиков приобрела первостепенное значение. Формирование 

личности переводчика и его профессиональной компетентности наряду с 

оптимизацией процесса обучения переводчиков-лингвистов определяет 

содержание всего образовательного процесса.  Качество высшего образования 

характеризуется значительной профессиональной направленностью 

образовательного процесса, профильно-ориентированным подбором учебного 

материала, который, в свою очередь, должен быть ориентирован как на 

достигнутый, так и на перспективный уровень знаний и навыков.  

Основной целью данной статьи является обсуждение современной 

концепции обучения устному последовательному переводу и формированию 

профессиональной переводческой компетенции при подготовке специалистов в 

высшей школе. В статье представлены требования к отбору учебных материалов и 

блоки упражнений при обучении устному последовательному переводу 

студентов-лингвистов. 

Ключевые слова: последовательный перевод, устный перевод, общение, 

переводчик, учебные упражнения, учебный материал. 

 

Demchenko N.O. Choice and Organization of Educational Material for 

Interpreters Training Consecutive Translation 

Over the past decades new social and political conditions put forward the 

necessity to train specialists who are able to promote mutual understanding between 
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nations and to provide access to the diversity of world politics and culture.  A social order 

for interpreters training has become of primary importance. The formation of the 

interpreter personality and his professional competence determines the content of the 

entire educational process. Higher school learning process has its own specifics. The 

quality of higher education is characterized by a significant professional orientation of the 

educational process, a profile-oriented selection of educational material, which, in turn, 

should be focused on both the achieved and the promising level of knowledge and skills. 

The issue of training the students to translate in general and interpret in particular has 

traditionally been of considerable interest. The primary aim of this paper is to discuss 

modern concept of teaching oral consecutive translation and the formation of professional 

translation competence in the training of specialists in higher education The article present 

the requirements for the selection of educational materials and blocks of exercises in 

teaching students oral consecutive translation. This information can be helpful for 

organization of work with the students whose specialty is translation. The materials must 

be original. The selection of the original material corresponds to the linguistic purpose of 

learning and is also able to increase the motivation of students. Textual material should be 

supplied with explanations, comments and commentaries. The teaching material should 

take into consideration the specific features of oral speech; thereby make the training 

translation closer to the real conditions of a professional translator work. Great attention 

should be paid to the selection of audio and video materials. 

Keywords: sequential translation, interpretation, communication, interpreter, 

training  exercises, educational material. 
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ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО-

ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ 

На сьогоднішній день у зв’язку зі світовими  глобалізаційними 

процесами вплив Заходу та західної культури стає все більш помітним та 

істотним. Як відомо, сучасне західне життя зазнає величезного впливу 

фемінізму, що виявляє себе в соціальній та науковій сфері: у культурі 

поведінки, у літературі, перекладі та інших сферах життя. Ігнорувати цей 

влив стає неможливо, тому набуває популярності вивчення гендерних 

особливостей та різновидів поведінки чоловіків та жінок. На думку 
Кірілліної „гендер”  не є примітивною категорією роду, гендер 
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розглядається як соціокультурний, дискурсивний та психолінгвістичний 

феномен” (Кириллина, 1999, с. 45). 

У наш час гендерна лінгвістика є досить новим та не дуже 

вивченим лінгвістичним різновидом. Тому все більше й більше науковців 

намагаються дослідити цю тему. Проте, слід зазначити, що основна маса 

праць з гендерної лінгвістики базується лише на психологічних 

дослідженнях, не спираючись на більш глибокі та конкретні факти з 

біологічних процесів у мозку людини.  

Науковою новизною нашої статті є те, ще вперше особливості 

гендерної лінгвістики будуть розглядатися у біологічній концепції, 

намагаючись пояснити природу гендерного різновиду перекладу не 

тільки психологічними особливостями людини, але й її природніми 

(біологічними) особливостями.  

Мета статті – зробити перший загальний огляд гендерних 

особливостей перекладу науково-технічних текстів з  точки зору саме 

біологічної концепції.  

На думку М. Медетової сучасні гендерні дослідження можна 

поділити на три підходи (Медетова, 2010):  

1) соціальний підхід в якому гендерний аспект розглядається 

виключно на лексичних різновидах та соціальному положенні чоловіків 

та жінок;  

2) соціопсихолінгвістичний який виявляє особливості мовної 

поведінки обох статей (чоловічої та жіночої), допомагає у побудові 

психолінгвістичних теорій чоловічого та жіночого типів мовної 

поведінки;  

3) когнітивний аспект.  

Проте, як стверджує М. Медетова, тільки у сукупності всі ці 

підходи можуть надати необхідний результат, адже вони доповнюють 

один одного надаючи дослідженню цілісності.  

А. Михайлова стверджує, що гендер представляє собою 

соціокультурний та психолінгвістичний феномен, який необхідно 

враховувати у процесі перекладу, адже він є надзвичайно 

важливим (Михайлова, 2009). 

На думку О. Бурукіної  гендер – це не примітивна категорія роду, 

а асоціації, які можуть значним чином стимулювати творчий процес. 

Вона також наголошує, що процес перекладу – це пошук послідовних 

варіантів з тих, що вже відомі перекладачеві, тобто використання 

перекладачем своїх особистих лінгвістичних та когнітивних 

знань (Бурукина, 2000). Цей процес є надзвичайно важливим, адже, на 

думку М. Медетової „недооцінення гендерного фактору у перекладі 

може мати надзвичайно неприємні наслідки, навіть ігнорування тексту 

перекладу носіями мови” (Медетова, 2010, с.254). Адже будь-який 

переклад повинен бути адекватним та зберігати всі деталі та специфіку 
оригінального тексту, включаючи гендерний аспект. Тому є надзвичайно 

важливим визначити хто є автором тексту, який ви збираєтесь 
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перекладати та спробувати врахувати всі специфічні деталі перекладу, 

щоб він якнайкраще відповідав тексту оригіналу. Це стосується не тільки 

художніх текстів, але й текстів наукової та технічної направленості, адже 

це може допомогти вам краще зрозуміти стиль тексту та специфіку 

роботи з ним.   

Як ми бачимо, оминути гендерний аспект при перекладі будь-

якого тексту майже неможливо, адже він несе у собі багато підказок, 

врахувавши які, можна значно полегшити роботу з перекладом. 

М. Медетова вважає, що „буде доцільним розглядати також гендерну 

мовну картину світу перекладача, яка включає в себе різноманіття 

репрезентацій гендерних відносин та уявлень, під якими можуть 

розумітися структурна сукупність, соціальна диференціація статі, 

специфіка схожості гендерної картини світу автора тексту та 

перекладача-інтерпретатора” (Медетова, 2010, с.255). 

Всі ці досліди та наукові дослідження лише підтверджують той 

факт, що тема гендеру не тільки не втрачає своєї популярності, але й 

набирає нової. Все більше дослідників звертаються до цієї теми, адже 

знаходяться все нові й цікаві факти які намагаються дослідити науковці з 

усього світу. 

Як вже зазначалося на початку, в цій статті ми будемо розглядати 

гендерні особливості перекладу з точки зору саме біологічних процесів у 

мозку людини. 

У нашій статті ми спиралися на сучасні наукові дослідження 

провідного фахівця у сфері біології Джона Медину, молекулярного 

біолога-еволюціоніста, який займається вивченням генів, які приймають 

участь у розвитку мозку. А також на провідні праці науковців, які 

займаються проблемами вивченням гендерної лінгвістики.  

Як стверджує Д. Медина „гендерні відмінності чоловіків та жінок 

визначаються трьома ознаками: генетичними, анатомічними та 

особливостями поведінки” (Медина, 2014). У нашій статті ми звернемо 

увагу саме на анатомічні ознаки та особливості поведінки, що дасть нам 

змогу кращим чином дослідити цю тему та охарактеризувати гендерні 

різновиди перекладу науково-технічних текстів.  

Вважається, що чоловіки є більш консервативними при перекладі 

аніж жінки, які є більш схильними до описового методу перекладу. Це 

можна пояснити біологічними особливостями мозку чоловіків та жінок.  

Науково підтверджено, що мозок чоловіків більший за мозок 

жінок, проте це не впливає на їхні професійні або наукові здібності, а 

характеризується лише різними підходами до виконання певних 

обов’язків. Розглянемо це більш детально в точки зору біології.  

Мозок людини складається з сірої речовини – це ділянка мозку, 

яка допомагає нам думати та білої речовини – ділянки, яка відповідає за 

передачу інформації. У мозку чоловіків превалює біла речовина, в той 
час як у жінок – сіра. З цього можна зробити висновок, що певні навички 

розумової активності закладені в нас вже на генетичному рівні.  
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Це пояснює та науково підтверджує той факт, що жінки 

вирізняються своєю багатофункціональністю, особливістю до виконання 

багатьох справ одночасно, не вникаючи у ці справи занадто детально, 

проте чоловіки характеризуються здатністю до виконання досить 

вузькоспеціалізованих завдань та спроможні вникнути у свою роботу 

дуже детально. Це значним чином впливає на особливості перекладу, 

адже чоловічий та жіночий стиль та індивідуальний характер перекладу 

доволі часто можна чітко розрізнити у науковій та технічній сферах.  

 На думку Д. Медини жінки є більш емоційними у всіх сферах, в 

тому числі й у роботі, тому завдяки цій емоційності „у них просто більше 

інформації на яку вони здатні реагувати” (Медина, 2014).  Д. Медина 

наголошує, що жінки використовують мигдалину лівої півкулі мозку, що 

характеризується сприйняттям деталей та емоцій, проте чоловіки 

використовують мигдалину правої півкулі, тому запам’ятовують та 

реагують на саму суть проблеми або якогось завдання.  

Отже, завдяки біологічним особливостям розумової активності 

чоловіків та жінок можна пояснити досить різні підходи до їх 

перекладацької діяльності.  

Як відомо, переклад є досить важкою справою, адже перекладач 

повинен максимально наближено до оригіналу передати суть сказаного 

автором, намагатися зберегти авторський стиль та характер, врахувати 

культурні особливості двох націй.  

У науковій та технічній сфері перекладач стикається із ще 

більшими випробуваннями, адже тут важлива точність та адекватність 

перекладу. Переклад науково-технічного тексту є досить важким 

завданням, тому перекладачі часто вдаються до різноманітних 

трансформацій, щоб якнайкраще та достовірніше донести інформацію з 

мови оригіналу.  

Основою технічного перекладу є формальний стиль та логічність 

перекладу матеріалу, використання спеціалізованої лексики, 

беземоційність, точність. Перекладацька варіативність є досить 

обмеженою жорсткими рамками логічності, послідовності та 

безособовості, що робить технічний переклад надзвичайно важким 

завданням. Перекладач повинен бути не тільки обізнаним у лексиці за 

темою перекладу, але й мати змогу розбиратися у цій сфері, адже 

стрімкий розвиток науки і техніки надає нам все більше й більше 

різноманітних наукових винаходів, досягнень, термінів, які треба вміти 

правильно інтерпретувати.  

Звертаючись до гендерного аспекту перекладу перш за все слід 

зазначити, що у сфері технічного перекладу чоловіків значно більше аніж 

жінок. Це підтверджує думку Д. Медини, що чоловікам набагато легше 

впоратися із цим завданням, адже воно вимагає величезної концентрації 

уваги на різноманітних деталях у процесі перекладу (Медина, 2014). 
Проте, інколи жінки також виявляють цікавість до технічного перекладу. 

Доволі часто, дослідивши особливості перекладу таких текстів можливо 
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зрозуміти гендерну належність цього перекладу. Деякі дослідники вважають, що у 

технічному перекладі на вибір необхідного відповідника та словарного запасу 

впливає значним чином стать перекладача. Чоловіки використовують набагато 

більше безособових конструкцій аніж жінки, підбирають більш конкретні та точні 

терміни, не вдаючись до описових деталей. 

Задля дослідження нашої теорії, нами був проведений експеримент, в якому 

приймали участь студенти 2 та 4 курсу спеціальності „Переклад”, в ході якого 

потрібно було письмово перекласти технічний текст з англійської українською 

мовою.  

Було виявлено, що при перекладі доволі складного технічного тексту жінки 

переважно обирають більш-менш знайомі перекладені терміни та намагаються 

побудувати весь переклад навколо цих термінів, не вдаючись до аналогів та 

еквівалентів, що вказує на те, що жінки гірше орієнтуються у технічній сфері та 

технічних термінах. Чоловікам легше впоратись із цим завданням, адже вони 

можуть легко провести паралелі з іншими схожими галузями та побудувати більш 

чіткі контекстуальні зв’язки.  

 Виявлено, що у процесі перекладу жінки, стикаючись із якимось 

незрозумілим терміном чи ситуацією, скоріш за все вилучать її із перекладу та 

замінять на якийсь відповідник, або використають описовий метод. Чоловіки ж 

переважно не вдаються  в таких ситуаціях до еквівалентів чи опису, а вибирають 

найбільш відповідний та конкретний, на їх думку, варіант.   

Навіть у науково-технічній сфері жіночий переклад тексту вирізняється 

загальною експресивністю. Це виявляє себе у використанні більш специфічної 

лексики та вживанні різноманітних синтаксичних конструкцій. Також часто 

зустрічаються занадто складні граматичні та синтаксичні конструкції, які 

призводять до того, що читач або не може зрозуміти суть тексту, або витрачає 

більше часу на пошуки логічної послідовності цього перекладу.  

Слід зазначити, що жінки сприймають переклад як творчий процес, тому 

підходять до перекладу більш креативно та різнобічно, що значним чином 

відбивається на якості та точності науково-технічного перекладу.  

Чоловічий переклад значно відрізняється від жіночого безособовістю, 

точністю конструкцій та переважною відсутністю емоційного забарвлення.  

Я. Єфімцевою був проведений психолінгвістичний експеримент в ході 

якого вона виявила 4 основні принципи різновидів чоловічого та жіночого 

перекладів (Ефимцева, 2010): 

1) повнота перекладу.  

Хоча за об’ємом інформації гендерна різниця була майже непомітною, 

проте було виявлено, що в процесі перекладу, стикаючись із незрозумілою 

інформацією, жінки намагаються її скоротити або усунути, якщо є така можливість. 

2) використання певної лексики.  

У процесі перекладу жінки намагаються більше використовувати описовий 

метод на відміну від чоловіків, котрі намагається максимально точно перекласти 

термін одним словом або словосполученням, проводячи аналогії та шукаючи 
відповідники. 

3) передача емоційної забарвленості тексту. 
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Я. Єфімцева зазначає, що у цьому пункті спостерігається дуже цікава 

тенденція, а саме: у перекладачів може бути як посилення експресії так  і її 

зниження. І саме чоловіки характеризуються пониженням експресії перекладу, чого 

не було помічено у жінок-перекладачів. 

4) синтаксична будова речення. 

Дослідниця вважає, що багата лексика, логічна зв’язність синтаксичних 

структур значним чином відрізняється у жінок та у чоловіків-перекладачів.  

Безумовно, такі досліди та експерименти лише набирають популярності, 

тому ще треба прикласти багато зусиль, щоб мати змогу всебічно та глобально 

дослідити проблему гендерного різновиду, проте перші спроби вже мають місце 

бути.   

Отже, згідно з проведеним дослідженням, можна зробити висновок, що 

гендерний аспект перекладу значним чином впливає на якість технічного перекладу.  

Вважається, що чоловіки значно краще можуть впоратися із науково-

технічним різновидом перекладу проте, це зовсім не означає, що серед перекладачів, 

які є професіоналами у технічному  перекладі, немає жінок. Це зовсім не так.  Дуже 

часто наполегливість та багаторічний досвід допомагає жінкам  конкурувати у цій 

сфері з чоловіками. Адже, відомо, що жінки мають більший словарний запас та 

творчий підхід, тому це значно допомагає їм у сфері перекладу. Цьому сприяє також 

глобалізаційний вплив Заходу, адже сучасні жінки ні в чому не хочуть поступатися 

чоловікам, тому надзвичайно наполегливо працюють та досягають не меншого 

успіху аніж чоловіки.  

Однак, слід пам’ятати, що надзвичайно важливу (домінуючу) роль у процесі 

перекладу відіграє саме біологічна специфіка мозку чоловіків та жінок, на чому і 

наголошував Д. Медина і що було підтверджено у нашому дослідженні. 

Тема гендерного перекладу є надзвичайно актуальною, цікавою та вагомою 

у перекладознавстві тому вона потребує подальшого більш ґрунтовного 

дослідження у майбутньому. 
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Карачова Д.В. Гендерні особливості перекладу науково-технічних 

текстів  

У статті розглянуто гендерний аспект перекладу та його особливості на основі 

біологічних процесів мозку людини. Вперше особливості гендерної лінгвістики 

були розглянуті у біологічній концепції, намагаючись пояснити природу 

гендерного різновиду перекладу не тільки психологічними особливостями 

людини, але й її природніми (біологічними) особливостями. Було виявлено, що 

жіночий переклад відрізняється від чоловічого головним чином описовим 

характером перекладу, використовуючи складніші конструкції та більш складні 

речення, а чоловічий характеризується більш деталізованою та послідовною 

специфікою перекладу. Це пояснює та науково підтверджує той факт, що жінки 

вирізняються своєю багатофункціональністю, а чоловіки характеризуються досить 

вузькоспеціалізованими завданнями та здатні вникнути у свою справу 

надзвичайно ретельно.  

Ключові слова: гендерні особливості, переклад, генетика, біологічна 

концепція,  глобалізація.  

 

Карачева Д.В. Гендерные особенности перевода научно-технических 

текстов 

 В статье рассматривается гендерный аспект перевода и его особенности 

на основе биологических процессов в мозге человека. Впервые особенности 

гендерной лингвистики были рассмотрены в биологической концепции, пытаясь 

объяснить природу гендерной разновидности перевода не только 

психологическими особенностями человека, но и ее природными 

(биологическими) особенностями. Было выявлено, что женский перевод 

отличается от мужского основным образом описательным характером перевода, 

используя сложные конструкции и более сложные предложения, а мужской 

характеризуется более детализированной и последовательной спецификой 

перевода. Это объясняет и научно подтверждает тот факт, что женщины 

отличаются своей многофункциональностью, а мужчины характеризуются 

достаточно узкоспециализированными задачами и способностью  вникнуть в свое 

дело чрезвычайно тщательно. 

 Ключевые слова: гендерные особенности, перевод, генетика, 

биологическая концепция, глобализация. 

 

Karachova D.V. Gender characteristics of translation of scientific and 

technical texts. 

The article deals with gender aspect of the translation and its features on the basis 

of biological processes of the human brain. For the first time, the peculiarities of gender 



Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 2 (325), 2019_______________ 

161 

 

linguistics were considered in biological concept, trying to explain the nature of gender 

variation of translation not only by the psychological features of a person, but also by its 

natural (biological) features. In this research we have found that female translation is 

different from male mainly by the descriptive nature of translation, using more 

sophisticated constructions and more complex sentences, and male translation is 

characterized by more detailed and consistent translation specifics. This explains and 

scientifically confirms the fact that women can be distinguished by their versatility and 

that they differ from men because of this, and men are characterized by highly more 

specialized tasks and are able to concentrate on their work with extreme attention. This 

greatly affects the peculiarities of translation, since male and female style and individual 

character of translation can often be clearly distinguished in scientific and technical 

spheres. It's easier for men to cope with technical translation, since they can easily draw 

parallels with other similar industries and build more explicit contextual connections than 

women who build translation around more or less familiar terms without resorting to 

analogues and equivalents. 

Key words: gender peculiarities, translation, genetics, biological concept, 

globalization. 
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ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ 

СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ З КОЛІРНИМ КОМПОНЕНТОМ В 

УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ ОПОВІДАННЯ ЧАРЛЬЗА 

ДІККЕНСА ‘РІЗДВЯНА ПІСНЯ В ПРОЗІ’ 

Постановка наукової проблеми та її значення. Перекладами 

повісті Чарльза Діккенса ‘Різдвяна пісня в прозі’ займалися Євген 

Олесницький (1880), Софія Куликівна (2007), Іван Андрусяк (2011), 

Олександр Мокровольський (2012), Ірина Бондаренко (2014), Ольга 

Косач-Кривинюк (2016), Марія Філоненко (2018), які показали глибоке 

знання англійської та рідної мови,  унікальність та майстерність 

перекладу, що дозволило їм розкрити українському читачеві 

неповторність, своєрідність стилю автора першотвору.  

Матеріалом дослідження слугували різні варіанти перекладу 

одного й того ж самого оригінального твору, що було перекладено на 
рідну мову у різний час.  

http://orchid.org/
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Мета дослідження полягає у виявленні спільних та відмінних рис у 

перекладах, проаналізувати адекватність відтворення лексико-

граматичних особливостей складних словосполучень, зокрема тих, що 

містять найменування кольору, оскільки спричиняють певні труднощі 

при перекладі художнього тексту. 

Виклад основного матеріалу та обґрунтування отриманих 

результатів дослідження. Цінність множинності перекладу полягає, 

насамперед, у тому, що низка перекладів одного і того ж твору слугує 

підґрунтям для порівняльного аналізу та адекватності відтворення 

лексичних та граматичних конструкцій, семантичних особливостей, 

стилістичного забарвлення. Такі переклади є завжди бажаними, тому що 

кожен з них розкриває якусь нову грань оригіналу, допомагає краще 

зрозуміти авторське бачення основної проблематики першотвору.  

Адекватністю відтворення образу оригіналу в українських 

перекладах  вищеназваного оповідання займалися дослідники 

Л.Богачевська, О.Панченко,  особливостями художнього хронотопу - 

А.Полякова, мовну стилістику оповідання - М.Кузнєцов та ін. Окремі 

грані художньої майстерності Ч. Діккенса досліджували С. Гречанюк, В. 

Мацапура, І. Матвеєва, Л. Скуратовська,  проте вивчення творчого 

доробку автора в контексті перекладу словосполучень з кольороназвою 

не знайшло належного висвітлення. 

Деталі мовної (лексико-граматичної) відповідності -  один із 

критеріїв оцінювання перекладу, мета якого полягає у тому, щоб цілісно 

передати зміст першотвору, адекватно відтворити своєрідність стилю 

автора та дух тієї епохи.  

Яскраві барви використовуються автором першотвору для опису 

дивного створіння у білій туніці - Духа минулого/ давнього /колишнього 

Різдва, дитячі роки головного героя, затишну контору, в якій він 

працював клерком, спогади дитинства, мрії про майбутніх дітей, які б 

принесли  весну у його життя.  

Перекладачі вдаються до використання палітри темних кольорів 

для опису темряви, холоду глухої ночі, понурого помешкання, у якому 

мерехтів кволий вогник, скнарість головного героя, жадібний блиск в 

його очах, згубну пристрасть, що пустила коріння в його душі та 

цілковито заполонила її. Темні барви використовуються і для опису Духа 

прийдешнього Різдва, що був загорнутий у темний саван, а також блідої, 

худенької дівчинки-Нужди та хлопчика-Неуцтва, переваг грошей над 

людяністю марнославної, суєтної людини, що мешкає у глухих 

непроглядних нетрях, у злиднях, що породжують злочинність. Не до 

надто яскравих барв вдаються перекладачі і для опису жалюгідного кінця 

скнари, чоловіка-лахмітника у потертій чорній одежині, тому 

використовують такі словосполучення як ‘брудно-сірі хмари’, ‘крицево-

сизі губи’, ‘попелясто-брудна імла’, ‘мертвотно-бліда рука’, 
‘мертвецьки-блідий’, ‘темно-брунасті кучері’, які малюють в уяві 

українського читача не надто оптимістичну картину. Не шкодують 
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перекладачі фарб для опису самого Скруджа, називаючи його 

‘скупердягою’, ‘скнарою’, ‘сам у собі й сам для себе’, ‘старим 

жмикрутом’, вилучивши колірний компонент та компенсуючи його 

семантику не колірним відповідником.  

Описуючи духа Нинішнього Різдва, зокрема його ‘dark-brown 

curls’, перекладачі по-різному трактують назву кольору, тому кучері 

стають ‘темно-брунастими’ у перекладі О.Мокровольського, ‘темно-

каштановими’ в українському перекладі І.Андрусяка та ‘смаглявим 

волоссям’ у тлумаченні Софії Куликівни. ‘Dark green robe bordered with 

white fur’ передається як ‘зелений  балахон, оторочений білим хутром’, 

‘зелена мантія, облямована білим хутром’, тоді як С.Куликівна вдається 

до порівняльної конструкції ‘темно-зелена ряса, обшита білим, як сніг, 

хутром’. 

Контрастні кольори ‘чорний-білий’ вживаються як для опису 

фасаду, так і вікон та стін будинків на фоні ‘білого снігового укривала’, 

‘сліпуче білого покрову’, вони здавалися ‘чорними’ у перекладі О. 

Мокровольського, ‘похмурими’ у перекладах І. Андрусяка, М.Філоненко 

та С.Куликівни.  

Для перекладу словосполучення ‘dingy mist’  І. Андрусяк 

використовує словосполучення ‘попелясто-брудна імла’, а у перекладі 

С.Куликівни вона стає ‘мрякою, що осіла на землю темно, мов сажа, 

росою’. Компаративна конструкція з підсилювальною часткою ‘so 

extremely white’ передається складним словосполученням ‘сліпучо 

білими’ у перекладах О. Мокровольського та І. Андрусяка, тоді як у 

С.Куликівна використовує тавтологічний зворот, у якому прикметник 

підсилюється таким же прикметником за допомогою суфікса –енький - 

‘білими-біленькими’. 

Описуючи племінника Скруджа, який зайшов до контори свого 

дядька, щоб привітати його із Різдвом, чиє обличчя після швидкої ходьби 

по морозу було ‘ruddy and handsome’, найточніше відтворення образу, 

вдаючись до суфіксально-префіксального способу словотворення, 

знаходимо у перекладі О. Мокровольського – ‘його вродливе обличчя 

розрум’янилося’, тоді як І. Андрусяк використовує конструкцію з 

підсилювальною часткою аж ‘у нього щоки палали, аж любо поглянути’, 

С. Куликівна вдається до використання безсполучникового речення, у 

якому спостерігається  відношення зіставлення ‘щоки горіли – приємно 

дивитись’.  

Для відтворення фрази із кольоронайменуванням ‘its  livid colour’ 

перекладач О.Мокровольський використовує складне слово ‘мертвотно-

синє забарвлення’, щоб якнайточніше передати українському читачеві 

значення цього кольору. Іван Андрусяк перекладає цю фразу як ‘трупний 

колір обличчя’, а Софія Куликівна намагається підсилити значення 

кольору, використовуючи підсилювальним прислівником  ‘несамовито 
синюшний колір’. 
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Словосполучення з твору оригіналу ‘the bleak dark night’ названі 

перекладачі розширюють його значення, роблячи  більш виразний акцент 

на  ‘безвідрадному мороці морозної ночі’. Значення кольору ‘opaque’ у 

словосполученні ‘the opaque walls of his chamber’ підсилюється у 

перекладі О. Мокровольський за допомогою прислівника ‘непроглядно 

темні стіни’, тоді як І.Андрусяк, М.Вілоненко та С.Куликівна 

використовують слово ‘чорний’ у його прямому конотативному значенні, 

тому в уяві читача змальовуються стіни ‘непроникно’ та ‘непроглядно’ 

чорного кольору.  

Для того, щоб відтворити фразу ‘death-cold eyes’, перекладач О. 

Мокровольський знаходить влучний український відповідник 

‘мертвотно-холодні очі’, в той час як І. Андрусяк опускає значення 

слова ‘cold’, зосереджуючи увагу читача лише на ‘мертвецькому 

погляді’, а М. Філоненко та С.Куликівна вдаються до інверсії, 

акцентуючи увагу в більшій мірі на  ‘холодному’, ніж на ‘мертвому 

погляді’.  

Назва кольору у словосполученні ‘deep red curtains’ зберігається в 

усіх перекладах створивши відповідний зоровий образ ‘бордових гардин’ 

та  ‘темно-бордових портьєр’, що є повним еквівалентом, їхні значення 

та експресивність повністю співпадають. 

 Словосполучення ‘a streak of fiery red’ передається як ‘смуга 

вогнистої червіні’ у перекладі O.Мокровольського, ‘багряна смуга’ у 

перекладі I.Андрусяка та ‘вогняна смуга’ у перекладах С. Куликівни та 

М.Філоненко, у яких не зберігається граматичний склад, тоді як значення 

та емоційно-експресивна забарвленість відтворюється у перекладах. 

Прикметник у словосполученні ‘thick glum of the darkest night’ 

відтворено за допомогою українських відповідників – прикметників у 

найвищому ступені ‘в густому мороку темнющої ночі’, ‘у сутінках 

безпросвітньої ночі’, зберігши та передавши у перекладах унікальність 

форми та змісту вираження, однак, значення кольору не відтворено в 

повній мірі у другому випадку.  

У словосполученні ‘the black and heaving sea’ назва кольору 

зберігається в усіх варіантах перекладу, тоді як другий компонент 

різниться – ‘розбурхане’, ‘бурхливе’, ‘вируюче’, розширюючи тим самим 

рамки сприйняття та змушує замислитися над тим, що насправді хотів 

донести читачеві кожен з перекладачів. 

У словосполученні ‘surprised-looking flush-faced’ перекладачі О. 

Мокровольський та І. Андрусяк заміняють колірну ознаку на ‘наївно-

здивований погляд’, тоді як О. Куликівна опускає його, позбавляючи 

читача тих деталей, з яких формується образ. 

І. Андрусяк намагався зробити свій переклад зрозумілим для 

українського читача, тому зустрічаємо багато слів типових для 

української мови, зокрема, коцюба, заграбастувати, закоцюбнути від 
холоду, голоблі, шемізетка, вудженина, пуста абищиця, збитошна 
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дитина, прицуприкувати, хоча для сучасного покоління ці слова є 

незрозумілими та потребують тлумачення. 

Досить дивно звучить переклад гри у піжмурки ‘a game at blind 

man’s buff’ у перекладі O.Мокровольського – ‘гра у баби цюці’, під час 

якої один із зав’язаними очима ловить, відшукуючи інших, але 

старовинна назви цієї гри – ‘киці-баба’, тому сучасному читачеві важко 

уявити про яку гру йде мова, адже вибір неадекватного аналога 

призводить до помилкового значення та хибного розуміння. 

Інколи перекладачі вдаються до використання складних 

словосполучень української мови, для того, щоб якнайповніше розкрити 

зображувану особу чи предмет. Наприклад, словосполучення ‘незвідано-

моторошний морок’ вживається для опису фантома, від якого віяло  

містерією у перекладі O.Мокровольського.  

‘One great heap of black’ передається як ‘велика купа чорноти’, 

‘величезна чорна безформенна постать’, викликаючи різні асоціації, в 

першому випадку – ‘темряви темного мороку’, тоді як у другому 

варіанті перекладу – ‘велику за розмірами постать людини нечітких 

обрисів’.   

Дух Майбутнього Різдва стояв поруч із Скруджем ‘quiet and dark’, 

тоді як у перекладах автори використовують кольороназву ‘чорний’ – 

‘чорною безмовною тінню’ знаходимо у перекладі О. Мокровольського 

та ‘німою тінню’ у С. Куликівни, яка дуже часто опускає назву кольору.  

У словосполученні ‘a grey-hair rascal’ кольороназва ‘grey’ 

вживається для позначення сивого кольору волосся – ‘сивий шалапут’ у 

перекладі О. Мокровольського та ‘сивий шахрай’ в інших варіантах 

перекладу.  

У словосполученні ‘a man in a faded black’, назва кольору 

зберігається лише у перекладі I.Андрусяка (‘вибляклому чорному 

костюмі’), тоді як у перекладах інших авторів кольороназва опускається, 

а вбрання стає ‘вицвілим’ та ‘поруділим’.  

Головний персонаж Скрудж, який  характеризується в мові 

оригіналу як ‘a tight-fisted hand at the grindstone’, ‘an old sinner’, ‘solitary 

as an oyster’ стає у мові перекладу ‘скнарою, старим грішником’ 

(I.Андрусяк), ‘скупердягою, старим гріховодником, сaмотнім як 

устриця, чистий собі молюск’(М.Філоненко), який ‘iced his office in the 

dog-days’ and ‘didn’t thaw it one degree at Christmastime’, не дозволяючи 

конторі, в якій він працював ‘розмерзнутися ні на дещицю, навіть на 

Різдво’ (І.Андрусяк).  

Автор описує Різдво, підбираючи низку прикметників ‘a kind- 

forgiving, chartable, pleasant time’, тоді як в український перекладах 

значення Різдва передається у вигляді тлумачення – ‘радісний час, дні 

милосердя, доброти, всепрощення’ (І.Андрусяк), як свято ‘благодатне, 

лагідне, прощаюче, добродійно-веселе’ (М.Філоненко), як ‘добру пору, як 
мило-любий момент всепрощення і милосердя’ (О,Мокровольський). 



Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 2 (325), 2019_______________ 

166 

 

Небіж Скруджа вірить, що Різдво приносить та буде приносити 

добро (І.Адрусяк), оскільки ‘it has done me good and will be good-doing’, 

тоді як у перекладі О.Мокровольського воно (Різдво) ‘приносило, 

приносить і приноситиме добро’, тим самим, роблячи акцент на час дії 

(минуле – теперішнє – майбутнє). 

Як тільки почулися перші звуки колядки ‘God bless you, merry 

gentleman! May nothing you dismay!’ перекладач І. Андрусяк вдається до 

відомої українському читачеві колядки ‘Нова радість стала, яка не 

бувала!’, тоді як перекладачі О. Мокровольський та С. Куликівна 

вдаються до більш буквального літературного перекладу. Вигукові 

речення ‘Merry Christmas time’, ‘God bless it!’ різними авторами 

передаються по-різному, наприклад, в перекладі  I.Андрусяка автор 

поєднує ці два речення в одне ‘Тож хай живе Різдво!’. 

Для розкриття значення словосполучення ‘a strange figure-like a 

child’ О. Мокровольський використовує порівняння у питальній формі 

‘немовби дитина?’, І. Андрусяк перекладає його ‘як дивна істота, 

схожа на дитину’. Волосся у фразі ‘it (hair) was white as if with age’ 

передається із використанням кольороназви ‘сріблясте, мовби сиве від 

старості’ у перекладі О. Мокровольського, ‘білим як у дуже літньої 

людини’ у перекладі І. Андрусяка та ‘білим як у старця’ у Софії 

Куликівни. Туніка першого привиду, що з’явився Скруджу ‘a tunic of the 

purest white’ передається всіма перекладачами як ‘білосніжна’, ‘біла-

біленька’. Привид тримав у руці ‘a branch of fresh green holly’, 

кольороназва ‘green’ опускається у перекладах С. Куликівни та 

М.Філоненко. 

Складні словосполучення ‘a well-remembered lane’, ‘a mansion of 

dull red brick’, ‘a weather-cock-surmounted cupola’, перекладаються як 

‘незабутня стежка’, ‘дорога, де Скрудж добре знав кожен закрут’, на 

якій стояла ‘червоняста цегляна споруда’, ‘з червоним череп’яним 

дахом’, який ‘був увінчаний флюгером-башточкою’, ‘з бляшаним 

когутиком на малій башточці’. ‘Brown-paper parcels’ перекладаються як 

‘пакунки, загорнені в обгортковий папір’, оминаючи  назву кольору у 

перекладі. 

Перекладач І. Андрусяк використовує складні слова, для прикладу, 

‘хлопчина-підмайстер’,  ‘дівчисько-служниця’, ‘рисаки-переможці’, у 

той час як O.Мокровольський вдається до порівняння ‘мов призові 

скакуни після перегонів’. ‘Gentlemen of the free and easy sort’ вдало 

перекладено у O.Мокровольського ‘хвацькі панове’, ‘отчайдухи’ 

знаходимо у перекладі I.Андрусяка, ‘люди неабиякого десятка’ у 

М.Філоненко. 

‘A blaze of ruddy light’ перекладено O.Мокровольським як 

‘червонясте сяйво’, в I.Андрусяка – ‘червоне світло’, у С. Куликівни – 

‘пурпурове сяйво’, а перекладач М.Філоненко опускає назву кольору. 
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Перекладаючи словосполучення ‘red-hot chestnuts’, ‘cherry-cheeked apples’, 

автори використовують прикметники ‘гарячі’ та ‘рум’яні’, позбавляючи 

українського читача насолодитися барвами кольорів. 

Таким чином, при виборі адекватного способу розкриття колірної 

семантики у складних словосполученнях, вищеназвані перекладачі підходять по-

різному. Кожен з них намагається врахувати образність, своєрідність функції та 

контекстуальне значення кольороназви. Кожен із порівнюваних варіантів 

перекладу оповідання Ч.Діккенса ‘Різдвяна пісня в прозі’ відзначається 

індивідуальним стилем перекладача, а наявні незначні неточності та відхилення 

від оригіналу не заважають українському читачеві оцінити їх переваги та недоліки. 

Переклади виконані на високому професійному рівні, незважаючи на значні 

лексико-граматичні трансформації. Спостерігається цілковите співвідношення 

контексту автора та контексту перекладача, про що свідчать співпадання у 

смисловому навантаженні та стилістичній виразності слів з кольороназвою, які 

кожен із перекладачів намагається відтворити з усією можливою точністю. У 

перекладах чітко відчувається присутність стилю автора першотвору, 

відтвореного за допомогою адекватно підібраних художніх прийомів та засобів. 

Кожен із вищеназваних перекладачів досяг своєрідного ідейно-художнього 

звучання, подібного до оригіналу у поєднанні з їх високим мистецьким 

відтворенням засобами рідної мови, однак, не завжди відчувається спроможність 

перекладача відшукати у мові перекладу аналогічні мовні засоби вираження 

відповідної образності.  

Найновіший варіант перекладу оповідання, зроблений М.Філоненко, тяжіє 

до буквального копіювання тексту першотвору, що може свідчити про 

недостатню теоретичну озброєність перекладача, недостатній вияв своєї власної 

індивідуальності та неповторного стилю. Переклад І.Андрусяка відзначається 

глибоким розумінням оригіналу, який намагався віднайти найпотрібніше слово, 

найвідповіднішу граматичну конструкцію з великої кількості синонімічних.  

При порівнюванні перекладів між собою, насамперед, необхідно відзначити 

випадки відтворення  лексичних та граматичних конструкцій з мінімальними 

змінами, однак, існує низка розроджень, які увиразнюють своєрідний підхід 

перекладача до перекладу першотвору.  

Підсумовуючи вищевикладене, слід відзначити, що аналіз варіантів 

перекладу у зіставленні з оригіналом показав, що переклади М.Філоненко та 

C.Куликівни  тяжіють до майже дослівного відтворення лексичних та 

граматичних конструкцій оригіналу, тоді як О.Мокровольський та І.Андрусяк 

гармонійно поєднують трансформації на рівні лексики та граматики до художньої 

довершеності, створюючи переклади, гідні уславленого оригіналу. 

Серед лексичних трансформацій зустрічається заміна слова на інший 

лексико-семантичний варіант, опущення кольороназви, конкретизація лексичної 

одиниці шляхом введення додаткових слів при перекладі для більш розгорнутого 

вираження семантики кольору. Найбільш частотною лексичною трансформацією 

було вживання описового перекладу кольороназви (40% від загальної кількості 
опрацьованих словосполучень) через відсутність аналогічних відповідників в 

українській мові.  
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Серед граматичних спостерігаються трансформації морфологічного та 

синтаксичного характеру, розходження у структурі словосполучення, заміна 

порядку слів, підрядного зв’язку у словосполученні, вживання кольороназви у 

препозиції на пост-позицію з метою надання більшої милозвучності та для 

досягнення адекватності перекладу, еквівалентного за змістом та способом 

мовного вираження.  Варто зауважити, що найтиповішою є заміна порядку слів у 

словосполученнях з кольороназвою, що пояснюється різними схемами творення 

словосполучень у порівнюваних мовах.  

Вищевикладені лексико-граматичні трансформації, на нашу думку, є 

доречними та конструктивними, вони не змінили прагматики оригінального 

тексту та його смислового наповнення.   

Висновки та перспективи подальших досліджень. Перспективу 

подальших наукових розвідок вбачаємо у доцільності подальшого вивчення 

комплексного зіставлення англійський та українських лексем на позначення 

кольору та вибору адекватного способу відтворення колірного словесного образу 

у перекладі. 
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Кінаш Л.Я. Лексико-граматичні особливості відтворення 

словосполучень з колірним компонентом в українських перекладах 

оповідання Чарльза Діккенса ‘Різдвяна пісня в прозі’  

У статті здійснено спробу проаналізувати наявні сучасні українські 

переклади оповідання Чарльза Діккенса ‘Різдвяна пісня у прозі’ з метою 
дослідження адекватності відтворення лексико-граматичних трансформацій на 

рівні словосполучення з кольороназвою. 
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Серед лексичних трансформацій зустрічається заміна слова на інший 

лексико-семантичний варіант, опущення кольороназви, конкретизація лексичної 

одиниці шляхом введення додаткових слів при перекладі для більш розгорнутого 

вираження семантики кольору. Найбільш частотною лексичною трансформацією 

було вживання описового перекладу кольороназви через відсутність аналогічних 

відповідників в українській мові.  

Серед граматичних спостерігаються трансформації морфологічного та 

синтаксичного характеру, розходження у структурі словосполучення, заміна 

порядку слів, граматичного зв’язку у словосполученні, вживання кольороназви у 

препозиції на пост-позицію з метою надання більшої милозвучності та для 

досягнення адекватності перекладу.  Найтиповішою є заміна порядку слів у 

словосполученнях з кольороназвою, що пояснюється різними схемами творення 

словосполучень у порівнюваних мовах. 

Ключові слова: словосполучення, відповідник, адекватність, 

кольоронайменування, лексична, граматична трансформація. 

 

Кинаш Л.Я. Лексико-грамматические особенности воспроизведения 

словосочетаний с наименованием цвета в украинских переводах рассказа 

Чарльза Диккенса ‘Рождественская песнь в прозе’ 

В статье предпринята попытка проанализировать имеющиеся 

современные украинские версии перевода Чарльза Диккенса ‘Рождественская 

песня в прозе’ с целью исследования адекватности воспроизведения лексико-

грамматических трансформаций на уровне словосочетания с наименованием 

цвета в переводах. 

Среди лексических трансформаций встречается замена слова на другой 

лексико-семантический вариант, опущение наименования цвета, конкретизация 

лексической единицы путем введения дополнительных слов при переводе для 

более развернутого выражения семантики цвета. Наиболее частотной лексической 

трансформацией было употребление описательного перевода словосочетаний с 

наименованием цвета из-за отсутствия аналогичных соответствий в украинском 

языке. 

Среди грамматических наблюдаются трансформации морфологического и 

синтаксического характера, различия в структуре словосочетания, замена порядка 

слов, грамматической связи в словосочетании, употребление наименования цвета 

в препозиции на пост-позицию с целью придания большего благозвучия и для 

достижения адекватности перевода. Типичной является замена порядка слов в 

словосочетаниях с наименованием цвета, что объясняется различными схемами 

создания словосочетаний в сравниваемых языках. 

Ключевые слова: словосочетание, соответствие, адекватность, 

наименование цвета, лексическая, грамматическая трансформация. 

 

Kinash L.Ya. The lexico-grammatical peculiarities of the reproduction of 

word combinations with a colour component in the Ukrainian translations of 

Charles Dickens’s story ‘Christmas Carol’ 
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The article attempts to analyze current Ukrainian versions of the translation of 

Charles Dickens’s story ‘Christmas song in prose’ in order to study the adequacy of the 

reproduction of lexical-grammatical transformations at the level of word combinations 

with a colour-naming component in the Ukrainian translations. 

Among the lexical transformations there is the replacement of the word for 

another lexical-semantic variant, the omission of color-naming, the specification of the 

lexical unit by  introducing additional words in the translation for a more detailed 

expression of the semantics of color. The most frequent lexical transformation was the 

use of the descriptive translation of color-naming due to the lack of an analog in the 

Ukrainian language. 

Among the grammatical ones are transformations of the morphological and 

syntactic nature, the differences in the structure of the word combination, the replacement 

of the order of words, the grammatical connection of words in the word combination, the 

replacement of use of color-naming in the preposition to the post position, in order to 

provide a greater euphony and to achieve the adequacy of translation. The most common 

is the replacement of the order of words in word-combinations with a color-naming 

component, which is explained by different schemes of creating word combinations in 

the compared languages. 

Key words: word combination, equivalent, adequacy, color-naming, lexical, 

grammatical transformation. 
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З ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПСЕВДОНІМІВ 

Особові назви формуються у мовленнєвій системі різних країн 

різними суспільними верствами на  певних етапах та з огляду на різні 

передумови, задіюючи при цьому найрізноманітніші мовні засоби. 

Антропонімічний запас  можна вважати багатством держави.  Це 

відображення її історичних,  суспільно-економічних і суспільно-

політичних процесів, побутових звичаїв, матеріальних та духовних 

традицій, довкілля, взаємозв’язків з сусідніми, і не тільки,  народностями 

тощо. Таким чином, антропоніми (власні назви) мають історичний 

характер,  що зумовлює потребу розглядати їх в історичному зрізі, в 

нерозривних зв’язках з її носієм – українським народом, і враховуючи 
вплив інших мовних культур. 



Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 2 (325), 2019_______________ 

171 

 

Антропонімічними об’єктами – іменуваннями, або особовими 

назвами цікавилися ще античні філософи. Давніми традиціями можуть 

похвалитися і наукові дослідження різноманітних аспектів антропоніміки 

як галузі ономастики. Українська антропонімія (у першу чергу прізвища 

та прізвиська) стала об’єктом наукових зацікавлень в другій половині 

минулого століття. Як і в інших слов’янських народів, першими 

проявили інтерес до дослідження українських особових назв етнографи 

та історики і тільки в післяреволюційний час звернулися до їх 

дослідження й мовознавці. Це викликало справжнє пожвавлення 

української антропонімії, уже на сучасних наукових і методологічних 

основах.  За цей період українській цій галузі (сучасній та історичній) 

присвячено цілу низку праць, у тому числі монографій, написаних 

переважно у форматі докторських і кандидатських дисертацій. Що ж до 

попередніх періодів, то тут можемо говорити лише про окремі, в 

основному, невеликі статті і замітки, присвячені якомусь одному явищу 

або вузькому колу питань і базовані на обмеженому щодо території і 

джерел дослідження (Худаш: 4). І все ж напрацювання українських 

науковців у сфері власних найменувань ще незначні, що викликано 

недостатньою кількістю ґрунтовних та різнопланових наукових 

напрацювань. 

Метою нашої роботи є: систематизація наявних знань про 

псевдонім у межах наукових робіт України, визначення основних 

досліджень цього питання та окреслення основних засад цих наукових 

праць. 

Застосування готової лексики для називання особи 

супроводжується використанням антропонімічних одиниць , серед яких 

прізвища, імена, імена по батькові та псевдоніми. Останнім  належить 

чільне місце в антропонімній системі української мови. Вони, як мовне 

явище, зацікавили багатьох зарубіжних і вітчизняних мовознавців (В. В. 

Суперанська, А. В. Суслова, Т. І. Суркова, Б. Унбегаун, І. Масанов, Ю. 

Масанов, С. Вархол, О. І. Дей, В. Еппель, П. П. Чучка, В. В. Німчук, М. 

П. Лесюк, О. В. Петрова й ін.), що порушили питання лінгвістичного 

статусу, призначення та функцій псевдоніма, структури  псевдонімів, 

особливості псевдонімної номінації тощо. Належної уваги науковців 

заслуговують питання термінології у сфері псевдонімів, закономірності 

формування й функціонування псевдонімів, мотиви, засоби псевдонімної 

номінації, семантико-структурна організація, інформативний потенціал 

тощо. Важливим питанням є лінгвістичний статус псевдонімів. На думку 

науковців, псевдонім – це «вид антропоніма» (Н.В. Подольська), 

«особливий тип антропонімів» (Т. І. Суркова), «оніми окремого класу в 

рамках національної антропосистеми» (П. П. Чучка), «специфічний 

розряд антропонімів – індивідуальних імен людей» (В. В. Німчук) 

(Павликівська, 2009: 101).   
Псевдоніми у своїй праці досліджують теж О. Петрова (дисертація 

«Особливості номінації в псевдонімії німецької та української мов»), 
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М. Лесюк («Псевд вояків Української Повстанської Армії»). Зважаючи 

на останні події, об’єктами досліджень стало використання  позивних 

сучасних воїнів (праця Л. Підкуймухи «Позивні учасників 

антитерористичної операції на  Донбасі: спроба аналізу», Н. Шульської 

«Номінативна характеристика позивних імен бійців АТО, уживаних у 

мові ЗМІ», Р. Яцків «Псевдоніми учасників національно-визвольних 

змагань – позивні військовослужбовців Збройних сил України: 

семантичні паралелі»). Н. Павликівська вивчає псевдоніми як види 

антропонімів  та псевдоніми діячів мистецтва та воїнів ХХ століття. Вона 

проводить аналіз на широкій фактичній базі, у якій містяться українські 

псевдоніми різного класу (літератури, мистецтва, політики, криміналу). 

Лексикографічний опис псевдоніміврозпочав О. Тулуб, який у 

1928 році видав «Словник псевдонімів українських письменників». Його 

роботу в цьому напрямі продовжив І. Огієнко у «Словнику особових імен 

у літературній українській формі», виданому у 1935 р.. Н. Дзятківською  

та  С. Левченком у 1954 році було створено перекладний словник 

україно-російський і навпаки, що називався «Українсько-російськиим і 

російсько-українським словником власних імен людей». Досить 

інформативним є лексикографічний довідник псевдонімів, виданий у 

1969 році О. І. Деєм. У словнику вміщено більше 10 000 псевдонімічних 

та криптонімічних одиниць, якими послуговувалися письменники, 

підписуючи свої роботи, а також, якими підписувалися роботи критиків, 

публіцистів, художників, громадськіих діячів України з ХVІ по ХХ ст. 

Вагомий внесок у антропонімічну науку  було зроблено В. Еппелем, що 

написав «Нові матеріали до словника українських псевдонімів».  

У загальнослов’янському зібранні ономастичних термінів 

апробовано такі українські терміни із псевдoнімії: «фіктонім» – власне 

ім’я, придумане для того, щоб приховати справжнє найменування 

об’єкта, «псевдонім – фіктонім» особи, «криптонім» – фіктонім, вигадане 

ім’я місця, міста, предмета, якоїсь акції, операції і т.д. (але не особи)», 

«псевдогінім» – узятий чоловіком псевдонім, який містить принаймні 

одне жіноче ім’я і наводить надумку, що носієм антропоніма є жінка, 

псевдоандронім – псевдонім, узятий жінкою, який містить хоча б одне 

чоловіче ім’я і наводить на думку, що носієм антропоніма є чоловік. 

Деякі науковці вважають фіктонім власною назвою, вигаданою для того, 

щоб приховати справжнє ім’я об’єкта. Виділяють також «фразеоніми» – 

описові узагальнюючі псевдоніми, алоніми – підписи чужим прізвищем, 

«титлоніми» – більш-менш чіткі вказівки авторачи авторів на себе, 

анаграми – приховання автора шляхомзворотної подачі його прізвища, 

перекладні псевдоніми (Дей: с. 27). 

Розвиток антропоніміки на сучасному етапі спричиняє розвиток 

нових понять антропонімічних понять. Щодо мережі Інтернет, як 

основного майданчика комунікації сьогодення, в науковому обігу на 
позначення нікнейма зафіксовано такі синонімічні одиниці: юзеронім, 

ім’я-маска, віртуальне ім’я, замасковане ім’я, інтернет-ім’я, нік, 
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інтернет-псевдонім, віртуальне прізвисько тощо [Сазонова, 2014: 403]. 

Г. Ходоренко вважає за необхідне ввести певну категорію, яка 

узагальнює та об’єднує всі різновиди таких ідентифікаторів в інтернет 

мережі. Вона вводить термін «ніконім» – як вигадане ім’я, прийняте 

користувачем Інтернету для організації роботи в мережі й участі в 

Інтернет-комунікації (Ходоренко 2006: 4). 

До способів творення псевдонімів зараховують такі, як 

афіксальний, авторські називання, штучні деформації справжніх 

іменувань та субституції їх певних складових. Псевдоніми, утворені 

перенесенням готових лексем на особу, матимуть іменникові форми, 

прикметникові рідше займенникові, числівникові, дієслівні форми, 

вигуки. Утворювання псевдоніму деривацйними способами активно 

використовувалося в літературно-мистецьких номінальних процесах. Це 

афіксації вибраних на свій розсуд загальної чи власної назви, афіксації 

справжніх імен автора, деформації справжніх іменуваннь та 

субстантивування їх певних складників. Літературним псевдонімам 

притаманне використання префіксальних утворень з афіксами-частками 

не-. Політичним псевдонімам притаманна менш продуктивна деривація. 

Утворення псевдонімічних назв дериваційним методом включають 

здебільнного афіксації вибраних на свій розсуд загальної чи власної 

назви. Інколи спостерігаємо утворення від особових імен по батькові; 

деяким псевдонімам характерна афіксація особових імен з для 

перетворванняння їх на прізвища. Зафіксовані префіксальні та 

префіксально-суфіксальні утворення.  

Про дотичність псевдоніму до прізвища, імені, імені по батькові 

говорять і такі засоби утворення як: афіксальний, авторські називання, 

штучні деформації справжніх іменувань та субституції їх певних 

складових. Псевдоніми, утворені перенесенням готових лексем на особу, 

матимуть іменникові форми, прикметникові рідше займенникові, 

числівникові, дієслівні форми, вигуки. 

Утворювання псевдоніму деривацйними способами активно 

використовувалося в літературно-мистецьких номінальних процесах. Це 

афіксації вибраних на свій розсуд загальної чи власної назви, афіксації 

справжніх імен автора, деформації справжніх іменуваннь та 

субстантивування їх певних складників. Літературним псевдонімам 

притаманне використання префіксальних утворень з афіксами-частками 

не-. Політичним псевдонімам притаманна менш продуктивна деривація. 

Утворення псевдонімічних назв дериваційним методом включають 

здебільнного афіксації вибраних на свій розсуд загальної чи власної 

назви. Інколи спостерігаємо утворення від особових імен по батькові; 

деяким псевдонімам характерна афіксація особоввих імен з для 

перетворванняння їх на прізвища. Зафіксовані префіксальні та 

префіксально-суфіксальні утворення.  
Досліджування псевдоніму на широких матеріалах українських 

псевдонімів ХХ ст. –  літературно-мистецьких, громадсько-політичних, 
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кримінальних – дають змогу додати, псевдоніми – це не лише самоназви, 

а й номінації, якими об’єкт може бути наділений оточенням; в 

політичних псевдонімах, головним чином, в підпільних організаціях 

надто зрозумілий щодо приналежності псевдонім небажаний, бо за ним 

носія можна розкрити. Характеризування носіїв притаманне не усім 

псевдонімам, а лише вигаданим; зміненим іменам й прізвищам, які стали 

замінниками справжніх іменуваннь носіїв, такого явища не становлять. 

На вибір номінативних форм впливають як загальні закономірності 

виникнення лексичних одиниць, так і специфіка вторинних називаннь. 

Псевдонімами можуть бути існуючі лексеми або новостворені. 

Псевдоніми, що зовсім не схожі на справжні імена, прізвища, 

імена по батькові є засобами вторинних номінацій і включають 

використання астронімів, ініціалів, цифер напротивагу псевдонімам-

словам, до них належать такі форми як: проксонім (основа для – імена 

близьких людей – дружин, чоловіків, синів, дочкок, дідів), матронім 

(основа –  дівочі материні прізвища чи їх імена), нейтронім (підпис N і 

N.N., це скорочення лат. слова nemо  – ніхто, інкогнітонім: nomen nescio 

– імені не знаю, остання літера латинської абетки: Х або Y, чи Z),  

астронім (підпис, що містять зірочки),  стигмонім (підпис із 

застосуванням розділового знаку, геометричної фігури), псевдоініціал 

(дві літери, що не являють справжні ініціали). Їх активно 

використовували культурні діячі, в першу чергу це стосується 

письменників (знак ****  використовувався Осипом Маковєм, М***, М-

он***, Мирон*** – Іваном Франком) (Павликівська, 2012: 340). 

Отже, важливою темою для наукових робіт, безумовно, можемо 

вважати і дослідження псевдонімів як одних з основних видів 

антропонімів, які відображають різноманітні сторонни й умови життя 

народу – оточуючу природу, повсякденну працю, побут, суспільно-

політичні і економічні устрої, матеріальні і духовні традиції, 

взаємозв'язок з різними дерзавними впливами та психкультурний 

характер. Велика кількість монографічних антропонімічних напрацювань 

в межах України, почали з’являтися ще за радянської системи. Науковці 

продовжують свої дослідження і дотепер, використовуючи  уже наявні 

фундаментальні надбання.  

Суперечливий характер досі мають питання, пов’язані із 

класифікацією антропонімів, при їх неусталеності та малодослідженості, 

незважаючи на популярність таких явищ, як ніконіми або позивні.  

Додаткового дослідження потребують і спортивні псевдоніми. Отже, 

різноаспектні дослідження цієї тематики мають перспективний характер 

у межах науки антропоніміки, що дасть можливість, при його 

подальшому аналізі, створити повне уявлення про українську ономастику 

як національне найменування. 

Список використаної літератури 

1.Дей О. І. Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI-

XX ст.) – Київ: Наукова думка, 1969. 2. Німчук В.В. Про українську 

http://www.wikiwand.com/uk/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0


Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 2 (325), 2019_______________ 

175 

 

псевдонімію та криптонімію / В.В. Німчук // Українська мова. – 2002. – 

№ 2. – С. 30-58. 3. Павликівська Н. М. Українська псевдонімія XX 

століття : автореф. дис ... д-ра філол. наук : 10.02.01. Київ, 2010. 36 с..4. 

Павликівська Н. М. Українські псевдоніми як об’єкт ономастичних 

досліджень, – Вісник Запорізького національного університету № 1, 

2012, с. 339-342. 5. Павликівська, Н. М. Псевдоніми й інші різновиди 

антропонімів,– Вісник Дніпропетровського університет.,Серія 

«Мовознавство». № 11. 2009. Вип. 15, т. 3. С. 101–105. 6. Сазонова Є. О, 

Нікнейміка як нова галузь сучасної  антропоніміки,– Studia Linguistica. 

Випуск 8/2014, с. 399-403. 7. Ходоренко Г. В. Найменування осіб у 

російськомовній Інтернет-комунікації : структурний і семантичний 

аспекти : автореф. дис. … канд. філол. Наук : спец. 10.02.02 "Російська 

мова" / Г. В. Ходоренко. – Дніпропетровськ, 2006. – 18 с. 8. Худаш М. Л. 

З історії української антропонімії.–К. ,Наукова думка, 1977. 

References 

1. Dei O. I. (1969) Dictionary of Ukrainian pseudonyms and 

kryptonites (XVI-XX centuries). Kyiv: Naukova dumka, 1969. 2. Nimchuk 

V.V. (2002) About Ukrainian pseudonym and kryptonism. Ukrainska mova. 

No 2. pp. 30-58. 3. Pavlykivska N. M. (2010) Ukrainian pseudonym XX 

century: author's abstract. Dis ... Dr. philol. sciences: 10.02.01. Київ, 36 с. 4. 

Pavlykivska N. M. (2012) Ukrainian pseudonyms as an object of onomastic 

research. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. No 1, pp. 339-342. 

5. Pavlykivska N. M. (2009) Aliases and other types of anthroponyms. Visnyk 

Dnipropetrovskoho universytet.,Seriia «Movoznavstvo». No 11 (15), pp. 101–

105. 6. Sazonova Ye. O. (2014) Nicknames as a new branch of modern 

anthroponymy. Studia Linguistica. No 8, pp. 399-403. 7. Khodorenko H. V. 

(2006) Names of persons in Russian-language Internet communication: structural and 

semantic aspects: author's abstract. dis ... Candidate filol Science: special. 10.02.02 " 

Rosiiska mova" Dnipropetrovsk, 18 p. 8. Khudash M. L. (1997) From the history of 

Ukrainian anthroponymy. Kyiv, Naukova dumka, 1977. 

 

Клочко Т.В. З історії вивчення українських псевдонімів. 

У статті розглянуто важливість псевдонімів як об’єктів наукового 

вивчення, здійснено аналіз основних наукових праць України, присвячених даній 

темі, та описано основні види і специфіки псевдонімів як антропонімічних 

термінів, що були виокремлені у межах раніше проведених досліджень. 

Праця містить основні відомості про антропоніміку як науку, що вивчає 

загалом і псевдоніми. Особові назви формуються у мовленнєвій системі різних 

країн різноманітними суспільними верствами на  певних етапах та з огляду на 

різні передумови, задіюючи при цьому найрізноманітніші мовні засоби. Ця 

наукова сфера набуває характеру активного розвитку у радянські часи, що  

зумовлено зростанням інтересу до власних найменувань сусідніх етнокультур. В 

цей час з’являється велика кількість монографій, наукових збірників, матеріалів, 
що забезпечують симпозіуми та конференції, що стосуються ономастики 

міжнародного та національного масштабу.  
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У роботі ми з’ясували, що псевдонімами можуть бути існуючі лексеми або 

новостворені. Виокремили та описали  основні види псевдонімів, які превалюють 

в українських наукових розробках, такі як фіктонім, криптонім, титлонім, 

псевдогінім, фразеонім. Описали головні способи творення псевдонімів (сюди, 

крім дериваційних способів та субстантивації варто зарахувати і проксоніми, 

матроніми, нейтроніми, інкогнітоніми, астроніми, стигмоніми, ініціали, що 

використовуються швидше як позначки, а не як слова)  та означили їх основний 

характер щодо сфери побутування (письменницькі, позивні, нікнейми, політичні, 

кримінальні). 

Ключові слова: псевдонім, антропонім, ономастика, нікнейм, ніконім, 

фіктонім, криптонім, титлонім, псевдогінім, фразеонім тощо. 

 

Клочко Т.В. Из истории изучения украинских псевдонимов. 

В статье рассмотрены важность псевдонимов как объектов научного 

изучения, осуществлен анализ основных научных работ Украины, посвященных 

данной теме, и основных видах и специфике псевдонимов как антропонимичних 

сроков, которые были выделены в рамках ранее проведенных исследований. 

Работа содержит основные сведения о антропонимику как науку, 

изучающую целом и псевдонимы. Личные названия формируются в речевой 

системе различных стран различными общественными слоями на определенных 

этапах и учитывая различные причины, задействуя при этом самые разнообразные 

языковые средства. Эта научная сфера приобретает характер активного развития в 

советские времена, что обусловлено ростом интереса к собственным 

наименований соседних етнокультур. В это время появляется большое количество 

монографий, научных сборников, материалов, обеспечивающих симпозиумы и 

конференции, касающиеся ономастики международного и национального 

масштаба. 

В работе мы выяснили, что псевдонимами могут быть существующие 

лексемы или вновь. Выделили и описали основные виды псевдонимов, которые 

превалируют в украинском научных разработках, такие как фиктоним, 

криптоним, титлоним, псевдогиним, фразеоним. Описали главные способы 

создания псевдонимов (сюда, кроме деривационных способов и субстантивации 

следует отнести и проксонимы, матроны, нейтроны, инкогнитонимы, астронимы, 

стигмонимы, инициалы, используемых скорее как отметки, а не как слова) и 

обозначили их основной характер относительно сферы бытования ( писательские, 

позывные, никнеймы, политические, криминальные). 

Ключевые слова: псевдоним, антропоним, ономастика, никнейм, Никон, 

фиктоним, криптоним, титлоним, псевдогиним, фразеоним тому подобное. 

 

Klochko T.V. From the history of studying Ukrainian aliases. 

The article examines the importance of pseudonyms as objects of scientific study, 

analyzes the main scientific works of Ukraine devoted to this topic, and describes the 

main types and peculiarities of pseudonyms as anthroponymic terms, which were 
distinguished within the framework of previously conducted research. 
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The work contains basic information about anthroponomy as a science that 

studies altogether and pseudonyms. Personal names are formed in the speech system of 

different countries by different social strata at certain stages and taking into account 

different backgrounds, while employing a variety of linguistic means. This scientific 

sphere acquires the character of active development in Soviet times due to the growing 

interest in the proper names of neighboring ethnic cultures. At this time there is a large 

number of monographs, scientific collections, materials providing symposia and 

conferences concerning onomastics of international and national scale. 

In the work we found that pseudonyms can be existing tokens or newly created 

ones. Selected and described the main types of pseudonyms that prevail in Ukrainian 

scientific developments, such as fictones, kryptonim, tytlonim, psevdoginym, 

phraseonyms. Described the main ways of generating pseudonyms (here, besides 

derivational methods and substantiation, proxoons, matroni, neutrons, incognito fonts, 

astronomers, stigmons, initials used more quickly as labels, and not as words) should be 

included and have defined their basic character as regards the sphere of existence (writer, 

calligraphy, nicine, political, criminal). It is proved that the controversial nature still 

has questions related to the classification of anthroponyms, with their 

inexhaustibility and poorly studied, despite the popularity of such phenomena 

as niconi or callus. Additional research also requires sports pseudonyms. 

Consequently, multi-dimensional research on this subject is of a promising 

nature within the science of anthroponymy, which will enable, with its further 

analysis, to create a complete picture of Ukrainian onomastics as a national 

name. 

Key words: pseudonym, anthroponym, onomastics, nickname, 

niconym, fictonum, kryptonium, tytlonim, pseudogynym, phraseology, etc.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ РЕАЛІЙ З НАЦІОНАЛЬНО-

КУЛЬТУРНИМ КОМПОНЕНТОМ ЗНАЧЕННЯ У ХУДОЖНЬОМУ 

ПЕРЕКЛАДІ 

 Відтворення національних реалій у художньому перекладі на тлі 

різномовних національних систем є однією з фундаментальних проблем 
сучасного перекладознавства, що тісно пов’язана з лінгвокультурологією 

взагалі та семіотикою зокрема. Літературні твори залишаються 
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скарбницею духовного культурного досвіду народу, тому їхнє 

дослідження як національних знакових систем спрямовані, в першу 

чергу, на розкриття національного складника. Мистецтво перекладу 

художніх текстів передбачає урахування широкої палітри реалій, які 

містять елементи національного світорозуміння та світосприйняття, що 

фіксується та проявляється у мові твору. Наразі наукових праць, 

присвячених вивченню ролі національних реалій у художньому тексті та 

способів їх адекватної передачі мовою перекладу надзвичайно мало, 

зазвичай розробляються лише окремі аспекти даної проблематики, що і 

зумовлює актуальність нашого дослідження. Переклад реалій – це 

невід’ємна складова передачі національної своєрідності мови, де важлива 

не тільки перекладацька техніка, а й розуміння національної природи 

мови. Цей процес пов’язаний із проникненням у багатовимірність 

духовного світу нації, що виявляється та реалізується крізь призму 

світобачення як письменника-автора тексту, так і перекладача. Цікаво 

прослідкувати, як саме проходить зазначений процес відтворення 

національних особливостей художнього твору під час його перекладу 

іншою мовою, що і є завданням нашого дослідження. Головна умова 

адекватного відтворення національних реалій – це їхнє глибоке 

розуміння і широке використання у власній практиці, оскільки в 

художньому тексті вони являють собою стильотворчі засоби, сприяючи 

створенню національного колориту. Тому надзвичайно вдалим 

матеріалом для дослідження ми вважаємо тексти перекладів творів 

іноземними мовами, виконані власноруч їхніми авторами 

(автопереклади). В царині німецько-українських перекладів ми маємо 

унікальну нагоду прослідкувати зазначений феномен на прикладі 

німецькомовних творів Івана Франка та їхніх автоперекладів, що і є 

метою нашої статті. Для повноти розкриття обраної теми передбачається 

розв’язати наступні завдання: сформулювати визначення поняття 

«національна реалія», показати значення реалій у відображенні культури 

певної нації, описати специфіку авто перекладу реалій у художніх творах 

І. Франка; встановити закономірність адекватного відтворення реалії 

певної культури засобами цільової мови. 

Сучасні науковці під поняттям «реалії» розуміють слова і 

словосполучення народної мови, які називають предмети, поняття і 

явища, що характерні для географічного середовища, культури, 

матеріального побуту або суспільно-історичних особливостей народу, 

нації чи країни. Вони є носіями національного, місцевого або 

історичного колориту, тому не мають точних відповідностей в інших 

мовах, а отже, не можуть бути перекладені «на загальних підставах», 

тому що вимагають особливого підходу” (Влахов, Флорин, 1970, с. 438]. 

Дослідженню реалій у сучасному перекладознавстві присвячено праці 

О. Бурбака, Р. Зорівчак, А.  Суперанської, Я. Рецкера, В. Россельса, 
А. Федорова, А. Швейцера та інших. 
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Іван Франко – один з найвідоміших діячів української культури, 

поет, письменник, літературний критик, перекладач, мовознавець, 

публіцист, історик, етнограф, філософ. Його перу належить багато 

різноманітних у тематичному і жанровому плані наукових праць і 

художніх творів,  серед яких і прозові твори, написані іноземними 

(німецькою та польською) мовами. За своїм характером вони є 

інтернаціональними і одночасно національними, оскільки відображають 

життя, побут, актуальну на ті часи класову орієнтацію та ідейні позиції 

жителів Західної України, Росії, Польщі, Чехії, Австрії, Німеччини. Вони 

сповнені почуттям глибокої поваги автора як до свого, так і до інших 

народів, любові до своєї країни, що надає їм особливої художньої 

значимості.  

     Значний вплив на формування мовної особистості І. Франка  

мало його місце народження та проживання – Галичина –  багатомовна та 

багатокультурна територія, де активно співіснували українська, німецька 

і польська мови, взаємодіяли культури та традиції цих народів. Творча 

інтелігенція того часу говорила в основному німецькою або польською, 

оскільки літературна українська мова була ще недосконалою, а тому – 

малопопулярною. Тогочасний журналіст П. Сукенников у репортажі  для 

німецької газети (1902) свідчить про білінгвізм письменника: «Франко 

володіє кількома європейськими мовами і, на відміну від багатьох, котрі 

вміють викладати власні думки, незважаючи на знання мов, суто своєю 

рідною мовою, він пише німецькою живо та образно…» (Сукенников, 

1966, с. 223–224). 

     Німецькомовна творчість І. Франка була предметом дослідження 

таких відомих науковців, як Б. Бендзар (Поетична спадщина І. Франка 

німецькою мовою, 1971), М. Цєсьля (Niemiecka oryginalna twórczość 

literacka Iwana Franki, 2007), Ю. Проскуріна (Лінгвокультурологічні 

особливості авторських перекладів Івана Франка, 2011), Т. Космеда 

(Комунікативна компетенція Івана Франка: міжкультурні, 

інтерперсональні, риторичні виміри, 2006), Є. Сухомлин (Майстерність 

Івана Франка – критика, митця, перекладача, публіциста (інтеграційний 

аспект): монографія, 2011), І. Теплий (Іван Франко як читач і редактор 

власних перекладів, 2013)  та ін. У художній  спадщині І. Франка, за 

даними Б. Бендзара, налічується понад 130 творів німецькою мовою, з 

них 5 автобіографічних, 34 публіцистичних, 33 літературознавчих та 

етнографічних, 15 художніх творів і 45 перекладів здебільшого з 

української літератури [4, с. 3]. Із художніх творів, написаних спершу 

німецькою мовою, а потім перекладених автором українською, відомі 

такі: оповідання «Das Recht des Schweines» («Свинська конституція») та  

«Thomas mit dem Herzen und Thomas ohne Herz» («Хома з серцем і Хома 

без серця»), новела «Der Räuber und der Geistliche» («Розбійник і піп»), 

притча «Die galizische Schopfungsgeschichte» («Із галицької Книги 
буття»), новела (Dorn im Fusse. Eine Erzählung aus dem Huzulenleben) 

(«Терен у нозі. Оповідання з гуцульського життя»). Інші німецькомовні 
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оповідання та новели, навпаки, написані спочатку українською мовою, а 

потім перекладені І. Франком німецькою. 

      Об’єктом власного дослідження ми обрали німецькомовне 

оповідання І. Франка, «Thomas mit dem Herzen und Thomas ohne Herz» 

(«Хома з серцем і Хома без серця»), написане спочатку німецькою 

(опубліковане в додатку «Sonntags-Zeit» від 19 червня 1904 року до 

газети «Die Zeit»), щоб німецькомовне населення Галичини могло читати 

оповідання рідною для них мовою, а потім того ж року надруковане 

українською мовою у «Літературно-Науковому Вістнику»  (ЛНВ. – Кн. 8. 

– С. 123–145). Автопереклад супроводжувала примітка: «Оце оповідання 

в скороченій і менш обробленій формі було написане по-німецьки і 

надруковане в недільнім додатку до віденської газети «Die Zeit», ч. 626, 

із д[ня] 19 червня 1904».   

     В оповіданні автор демонструє дві життєві позиції представників 

демократичної інтелігенції, два протилежні погляди на політичне 

розуміння форм боротьби за соціальну справедливість, особливо 

актуальні в часи класових боїв. Ідея оповідання – неминучість 

революційної боротьби у вирішенні антагоністичних протиріч 

суспільного життя тодішньої Австро-Угорщини – актуальна, на думку 

письменника, також для українського населення.  

     Авторський переклад І. Франка власних прозових 

німецькомовних творів українською мовою є важливою складовою 

творчої спадщини письменника. Створення двомовних варіантів того ж 

самого тексту, кожен з яких орієнтовано на певну читацьку аудиторію, 

було складною справою. Щоб якнайкраще донести читачу свою думку, 

автор мав враховувати різний лінгвокульторологічний контекст творів, а 

саме, особливості стилю, традицій, культур кожної з мов. Особливу увагу 

при перекладі звертають на себе реалії – деталі національного колориту, 

оскільки вони можуть ускладнювати розуміння змісту і перешкоджати 

належному сприйняттю тексту. У зв’язку з цим Франко-автоперекладач у 

німецькому варіанті свідомо жертвує національними деталями, 

спрощуючи текст, ураховуючи специфіку світосприйняття 

німецькомовного читача, а в українському – прикрашає текст елементами 

народної мови та фолькльору.  

У результаті порівняння німецького та українського текстів 

оповідання ми простежили, як перебігав процес автоперекладу та яких 

відмінностей зазнав авторський «паралельний» текст. Здійснений аналіз 

дає нам право стверджувати про наявність міжмовних якісних і 

кількісних відхилень авторського перекладу від оригіналу. Міжмовні 

відхилення є перетворенням на рівні форми і зумовлені, зазвичай, 

фактором міжмовної асиметрії. Через прагматичність та стислість 

німецької мови, письменник потребує більше українського тексту для 

викладення та роз’яснення власної думки. Так по формі, на відміну від 
німецького, український текст задля чіткішої структурності поділено 

автором на розділи. В українському варіанті І. Франко переклав початок 
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оповідання дослівно з німецької мови, однак подальший текст зазнав 

певної трансформації. 

 У багатьох місцях переклад, на думку автора, вимагає роз’яснення, 

а значить розширення тексту, що призводить до кількісних відхилень у 

тексті перекладу. Кількісні відхилення пов'язані зі змінами змістовно-

фактичної інформації на рівні певної фрази та тексту в цілому. 

Наприклад, коротку в німецькому тексті фразу «War es wirklich so 

notwendig, deine Studien an der Nagel zu hängen, um hier dem kritiklosen 

Volke solche Dummheiten vorzutragen» (Franko, 2016, с. 59) в українському 

варіанті розширено до цілого абзацу, в якому пояснюється, які переваги 

мав би Хома із серцем, якби закінчив університет (посада, самостійне 

удержання, незалежність і т.п.). У другому розділі розширено абзац, що 

починається словами: «– Любов сліпа…», додано текст від слів «про 

якого злі язики говорили» до слів «докази його розуму». Другий розділ, 

який у німецькому варіанті закінчувався словами «спльовує і відходить», 

в українському варіанті інший. У третьому розділі дописані цілі 

сторінки. Від слів «Він покинув свої германістичні студії» йде новий 

текст до слів «про стан твойого розумового підковання». У кінці третього 

розділу додано абзац: «Тут розмову обох приятелів…». Пісня Хоми з 

серцем у німецькому варіанті має лише один куплет, який відповідає 

третьому куплету в українському тексті. Повністю написано четвертий 

розділ (Франко, 1904, с. 123-145), який у німецькомовному тексті 

представлено декількома абзацами (Franko, 2016, с. 62-63).  

      Якісні відхилення перекладу І. Франка відбуваються на рівні 

змісту, коли ним використовуються лексичні, синтаксичні і стилістичні 

засоби з національно-культурним компонентом значення та 

лінгвокультурні концепти-реалії. Наприклад, дизентерія називається 

автором зрозумілим простим людям словом «різачка», а дифтерія – 

«задавлячка», Знаковим видається нам синонімічний ряд, використаний 

автором для поняття «поліцейський»: у першому випадку німецькомовне 

загальновживане слово «ein Beamte» в українському варіанті перекладено 

біблійною метафорою – «рамен закону»  у лапках, що свідчить про її 

іронічний характер; далі більш емоційно забарвлене «der Schutzmann» 

перекладено з невеликим роз’ясненням: «сторож публічної безпеки» 

(курсив наш, О.К.); і навпаки, німецькомовна метафора «das Auge des 

Gesetzes» з розшифровкою «der Schutzmann» українському читачу надано 

без пояснення: «око закона» (Franko, 2016, с. 56). 

      Здебільшого якісні відхилення на рівні фрази призводять 

водночас і до кількісних відхилень. Так у першому розділі задля 

зрозумілого українцю опису п’яної людини додано абзац: «– А я тобі 

кажу, куме Блажею…кроть твою мать за ногу…жінка має рацію…що 

забагато, того й свині… чи то чесно, чи то подобно, як чоловік отак 

уп’ється» (Франко, 1904, с. 124). 
 Для підкреслення й посилення особливого національно-

культурного колориту І. Франко не перекладає, а транслітерує окремі 
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лексичні одиниці з національною символікою, як-от: Droschke, 

Kladderadatsch. Це свідчить про бажання автора напряму ознайомити 

німецькомовного читача з історією та культурним надбанням 

українського народу.  

Відображаючи у перекладі власні назви, І. Франко зазвичай 

використовує загальноприйняті перекладацькі методи: транскрипцію, 

транслітерацію чи транспозицію. Топоніми письменник в основному 

транслітерує латиницею: «Stryier Park» – Стрийський парк, «Boryslav» – 

Борислав, «Ostgalizien» – східна Галичина, «Lemberg» – Львів. У перших 

двох прикладах письменник використовує транслітерацію латиницею з 

урахуванням правил українського словотвору, у подальших застосовує 

транспозицію – історично закріплений в німецькій мові топонім. Під час 

перекладу прізвищ головних персонажів письменник знову ж таки 

користається транслітерацією латиницею: «Kalaburda»  – «Галабурда»,  

«Bidolacha» – «Бідолаха». У перекладі імені Thomas І. Франко застосовує 

як транлітерацію для перекладу імені апостола: «Apostel Thomas» – 

апостол Тома, так і транспозицію для перекладу імен персонажів: 

«Хома». 

Для перекладу німецькомовних фразеологічних пар слів – 

лексичних одиниць, які передають особливості національного 

світобачення, а саме, прагнення точнішого висловлювання – «wohl oder 

übel», «Fährlichkeiten und Widerwärtigkeiten», «den geradesten und ebensten 

Weg», «klar und weit», «arm und reich» автор підшукує близький за 

значенням і структурою український еквівалент: «сяк-не-так», 

«противності та перешкоди» «найпростішу і найрівнішу дорогу», «ясно і 

широко», «бідний і багатий». Також, залишаючись вірним українському 

менталітету, автор використовує в німецькомовному тексті кальки 

українських стійких метафоричних виразів, як-от: «Теліпав, як грушу, 

обвішану твердошкірими грушками» (Франко, 1904, с. 125) – «schüttelte 

… wie einen mit hartnäckigen Früchten beladenen Birnbaum» (Franko, 2016, 

с. 56), «мовитва до скляного бога» (Франко, 1904, с. 124) – «seine Andacht 

bei dem gläsernen Gott» (Franko, 2016, с. 56).  Наразі автор використовує і 

калькування з німецької, що були на той час загальновживаними у 

Галичині: «intervenieren» – «інтервенїювати», «gratulieren» – 

«ґратулювати», «Zuwachs» – «цувакс». Інколи такі калькування 

вимагають також певного роз’ясненняя, як, наприклад, в епізоді з одягом, 

котрий потребує в німецькомовному тексті «einer Indemnisation», а в 

українському: «якоїсь індемнізації, а бодай невеличкої санації». Та 

найчастіше І. Франко користується загальноприйнятими метафоричними 

виразами, чи прислів’ями, що мають схоже звучання в багатьох 

європейських мовах, як-от: «Wer nichts hat, kann nichts verlieren» (Franko, 

2016, с. 67) – «Хто нічого не має, той не може нічого стратити» (Франко, 

1904, с. 142), «sie wird neues Leben säen auf den Ruinen des alten» (Franko, 
2016, с. 66) – «посіє нове життя на руїнах старого» (Франко, 1904, с. 143), 

«verdamme nicht, damit du nicht verdammt wirst» (Franko, 2016, с. 69) – «не 
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осуджуй, щоб і тебе не осудили» (Франко, 1904, с. 144), «Im Trüben zu 

fischen» (Franko, 2016, с. 66) – «ловити рибу в каламутній воді» (Франко, 

1904, с. 142). Наявність такого еквіваленту підтверджує той факт, що 

національний за своєю сутністю процес фразеологізації багато в чому 

ґрунтується на осмисленні одних і тих самих або схожих денотатів, завдяки 

чому і створюються однакові або дуже подібні фразеологічні вирази. 

Якісним відхиленням також ми вважаємо використання в автоперекладі 

оповідання численних народних фраз і приказок, що мають національне 

зафарблення і відрізняються від тексту оригіналу підвищеною експресивністю: «in 

unbewusster Erwartung des Morpheus» (Franko, 2016, с. 56)  – «пильно слухаючи 

чмелів» (Франко, 1904, с. 124), «verzog keine Miene» (Franko, 2016, с. 56)  – 

«неборазі відразу світ замакітрився» (Франко, 1904, с. 124). 

На останок слід відмітити, що в обох текстах автор залишає без перекладу і 

пояснень популярні на той час революційні вирази французькою і латинською 

мовами: «Also was? Mord, Barrikaden, à la lanterne?» (Franko, 2016, с. 66) – 

«Значить що-ж? Убійства, барикади, á la lanterne?» (Франко, 1904, с. 142), «ihm die 

Unhaltbarkeit der gegenwärtigen Ordnung an allen Punkten ad oculos zu 

demonstrieren» (Franko, 2016, с. 66) – «мусимо ad oculos задемонструвати йому 

неможливість удержаня теперішнього порядку на всїх точках» (Франко, 1904, с. 

143), «die mit dem durch das Volk und für das Volk Errungenen gern tabula rasa 

machen wollten» (Franko, 2016, с. 67) – «що раді би зробити tabula rasa зі всїм, що 

здобув народ і що виборено для народа» (Франко, 1904, с. 143). 

     Отже, проведене дослідження дозволяє констатувати, що серед прийомів 

відтворення національних реалій в україномовному автоперекладі 

німецькомовних текстів І. Франка переважають стійкі відповідності, 

конкретизація реалій за допомогою уведенням експресивного компонента, 

транслітерація, транскрипція, транспозиція. Автор використовує  у перекладі 

міжмовні якісні та кількісні відхилення з метою культурної адаптації тексту до 

загальноприйнятих національних традицій. Така дія є основою суб'єктивної 

перекладацької стратегії І. Франка: домінанти його перекладу знаходяться в 

системі координат «оригінал-переклад-цільова культура» і спрямовуються на 

цільову – українську культуру. У перспективі вбачається надзвичайно плідним 

дослідження національних реалій у авто перекладах І.Франка з української на 

німецьку мову. 
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Кобзар О.І. Особливості відтворення реалій з національно-

культурним компонентом значення у художньому перекладі.  

У статті розглянуто специфіку відтворення національних реалій в авто 

перекладах німецькомовних творів І.Франка. Сформульовано визначення поняття 

«національна реалія», вивчено закономірність адекватного відтворення реалії 

певної культури засобами цільової мови. В результаті дослідження встановлено, 

що серед прийомів відтворення національних реалій в україномовному 

автоперекладі німецькомовних текстів І. Франка переважають стійкі відповідності, 

конкретизація реалій за допомогою уведенням експресивного компонента, 

транслітерація, транскрипція, транспозиція. Автор використовує  у перекладі 

міжмовні якісні та кількісні відхилення з метою культурної адаптації тексту до 

загальноприйнятих національних традицій. 

Ключові слова: переклад, національна реалія, експресивний компонент, 

транслітерація, транспозиція.  

 

Кобзарь Е.И. Особенности отображения реалий с национально-

культурным компонентом значения в художественном переводе.  
В статье рассмотрена специфика отображения национальных реалий в 

автопереводах немецкоязычных произведений И. Франко. Сформулировано 

определение понятия «национальная реалия», изучено закономерность 

адекватного воспроизведения реалии определенной культуры. В результате 

исследования установлено, что среди приемов воспроизведения национальных 

реалий в украинском автопереводе немецкоязычных текстов И. Франко 

преобладают устойчивые соответствия, конкретизация реалий с помощью 

введения экспрессивного компонента, транслитерация, транскрипция, 

транспозиция. Автор использует в переводе межъязыковые качественные и 

количественные отклонения с целью культурной адаптации текста к 

общепринятым национальным традициям.  

Ключевые слова: перевод, национальная реалия, экспрессивный компонент, 

транслитерация, транспозиция.  

 

Kobzar О.І. Features of recreation of realities with the national and cultural 

values component in the literary translation.  
The article consideres the specific of national realities recreation in the autotranslations of 

І. Franko’s German works. It has been determined the concept "national reality", 

analyzed regularity of adequate recreation of certain culture reality with facilities of target 

language. It is set as a result of research, that among the receptions of national realities 

recreation in Ukrainian autotranslations of І. Franko’s German texts fixed expression, 

specification of realities with introducting of expressive component, transliteration, 

transcription, transposition are prevailed. The author uses in his translation interlingual 

quality and quantitative rejections with the aim of cultural texts adaptation to the generally 

accepted national traditions. Interlingual rejections are transformation at the level of form 

and are usually predefined, by the factor of interlingual asymmetry. Because of German 
pragmaticness and conciseness the writer needs more Ukrainian text for exposition and 

elucidation of his own opinion, that results in quantitative rejections. As quality rejections 
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in his autotranslation we meen the using a lot of folks phrases and words, that have 

national element and differ from the original text by increase expressivity. Such action is 

the basis of Franco’s subjective translating strategy: his translations dominants are in the 

system of coordinates "original-translation-target language" with a focus on a target - 

Ukrainian culture.  

Keywords: translation, national reality, expressive component, transliteration, 

transposition. 
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«МАРУСЯ» Г. КВІТКИ-ОСНОВʼЯНЕНКА І «БІДНА ЛІЗА»  

М. КАРАМЗІНА: НАЦІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ СЕНТИМЕНТАЛІЗМУ 

 

Сентименталізм як особливий стиль у європейській літературі 

другої половини ХVІІІ – початку ХІХ ст. виявився у низці національних 

літератур, зокрема у французькій, англійській, російській та українській, 

але з різною інтенсивністю. Певною мірою він став реакцією на 

раціоналізм та жорстку унормованість класицизму. Частково він 

компенсував віру в розум доби Просвітництва і підготував ґрунт для 

появи романтизму як провідного художнього напряму першої половини 

ХІХ ст. На думку Ю. Коваліва, “сентименталізм – швидше певний 

умонастрій з характерними ознаками, в якому першорядного значення 

надавалося почуттям та меланхолійній замріяності” (Літературознавча 

енциклопедія, 2007, с. 381).  

Серед основних стильових рис сентименталізму літературознавці 

слушно визначають такі: “утвердження чуттєвої, ірраціональної стихії в 

художній творчості, протиставлене суворим, раціоналістичним 

нормативам класицизму та властивому добі Просвітництва культу 

абсолютизованого розуму” (Літературознавча енциклопедія, 2007, с. 

381), “зосередження уваги на внутрішньому світі людини, перебільшених 

почуттях, відстоювання свободи пристрастей; завдання літератури – 

збуджувати у читача глибокі переживання, схвильованість, щоб у такий 

спосіб сприяти збагаченню його духовного світу…” (Пахаренко, 2004, с. 

195), облагороджувати його душу. У сентиментальних творах зазвичай 
зображувалися події, які здатні “зворушити читача: нещасливе кохання, 
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утиски і переслідування героя, страждання самотньої людини, нерідко – 

смерть” (Пахаренко, 2004, с. 195). Тому у сентименталізмі зʼявилися 

мотиви, які потім широко використовувалися романтиками: кохання з 

першого погляду, довічна вірність закоханих, передчасна смерть від туги 

тощо.  

Однією з важливих рис сентименталізму є ідеалізація головних 

героїв, причому демократизація літератури виявилася в тому, що ці 

ідеальні герої не належали до панівних верств суспільства (“І селянки 

любити вміють”, – стверджував М. Карамзін). 

Сентименталізм зародився в англійській літературі – стиль 

отримав назву від роману Л. Стерна “Сентиментальна подорож 

Францією та Італією” (1768) (Літературознавча енциклопедія, 2007, с. 

381). Незважаючи на короткочасність існування, сентименталізм 

виявився у низці жанрів: епістолярного роману, подорожніх записок, 

міщанської драми, мелодрами, пасторалі тощо.  

Філософським підґрунтям стилю стали близькість до природи 

Ж.Ж. Руссо і сенсуалізм Дж. Локка. Важливою ознакою течії були 

фольклорні традиції, що також наближало сентименталізм до 

романтизму. Серед світових зразків сентименталізму слід назвати 

“Юлію, або Нову Елоїзу” Ж.Ж. Руссо, “Памелу, або Винагороджену 

цноту” і “Кларису” С. Річардсона, “Історію пригод Джозефа Ендруса” 

Г. Філдінга, “Людину чуття” Г. Маккензі, “Життя і думки Трістрама 

Шенді, джентльмена” Л. Стерна, “Страждання юного Вертера” Й.-

В. Ґете, “Бідну Лізу” і “Наталію, боярську дочку” М. Карамзіна, 

“Марусю” та “Сердешну Оксану”  Г. Квітки-Основʼяненка та ін. 

(Літературознавча енциклопедія, 2007, с. 381). Попри наявність у цих 

творах спільних для сентименталізму рис, кожен письменник, 

розгортаючи сюжет і розкриваючи характери героїв, виявляв риси 

національного менталітету, що наклало на них неповторний відбиток. 

Творчість М. Карамзіна вивчали такі літературознавці, як 

Г. Гуковський, П. Берков, Г. Макогоненко, Ю. Лотман та ін. Художня 

спадщина Г. Квітки-Основʼяненка стала предметом аналітичних студій 

Д. Багалія, С. Єфремова, О. Білецького, С. Зубкова, О. Борзенка, 

Я. Вільної та інших дослідників. 

Однак актуальною залишається проблема компаративного 

аналізу творів обох письменників під кутом зору виявлення в повістях 

рис національного менталітету, особливостей поетики, а відповідно і 

порівняння національних моделей сентименталізму.  

Метою статті є порівняльний аналіз повістей «Маруся» Г. Квітки-

Основʼяненка і «Бідної Лізи» М. Карамзіна і виявлення спільних та 

відмінних рис поетики, що дозволять зробити висновки про специфіку 

національних моделей сентименталізму. 

Повість М. Карамзіна «Бідна Ліза» була написана відомим 
істориком у 1792 році і принесла авторові гучну славу белетриста. У 

багатьох сенсах вона була новаторською: вперше головною героїнею 
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стала дівчина з народу, вперше було проголошено, що і “селянки кохати 

вміють”, тобто література розвивалася у бік демократизації героя, 

відбулася спроба подолання станових меж (між селянством і 

дворянством), динамічно зображувалися характери Лізи та її коханого 

Ераста, вперше повно і розгорнуто зображувалися емоції, настрої, 

почуття героїв (поглиблення психологізму).  

Сюжет «Бідної Лізи» простий і водночас універсальний: двоє 

молодих людей покохали одне одного, але Ераст зрадив дівчину, що 

призвело до її самогубства. Тема нещасливого або зрадженого кохання 

була не новою в літературі, однак під пером відомого історика і 

письменника вона збагатилася низкою важливих деталей.  

Отже, дія відбувається на південній околиці Москви поблизу 

Симонова монастиря, де мешкає у скромній хатині головна героїня разом 

зі своєю матірʼю. Залишившись у пʼятнадцять років сиротою після смерті 

батька, дівчина змушена тяжко працювати, щоб утримувати себе і хвору 

матір: “… одна Ліза, не шкодуючи своєї ніжної молодості, не шкодуючи 

рідкісної краси своєї, працювала день і ніч – ткала полотно, плела 

панчохи, весною рвала квіти, а влітку збирала ягоди – і продавала їх у 

Москві” (тут і далі переклад мій. – С.Л.) (Карамзін). Завʼязкою твору є 

випадкова зустріч Лізи з молодим дворянином Ерастом, коли дівчина 

продавала на вулиці запашні конвалії. Зачарований вродою 

сімнадцятирічної красуні, Ераст замість пʼятака простягає дівчині цілий 

карбованець, але скромна продавчиня відмовляється від грошей.  

Тоді Ераст платить дівчині її ціну і просить назбирати гарних 

квітів тільки для нього. Однак Ліза даремно чекала юнака наступного дня 

– він не прийшов. Сумна Ліза співала пісню, сидячи вдома, як раптом під 

її вікном зʼявився Ераст. Розвиток дії складають описи побачень дівчини 

з коханим, він сподобався і матері Лізи, однак дівчина усвідомлювала 

майнову і станову прірву між ними. Зустрічі з Ерастом, взаємні 

освідчення і присягання у вірності складають розвиток сюжету. Нарешті 

закохана до нестями дівчина віддалася Ерастові, після чого він 

розлучився з нею, відʼїхавши у полк. Ліза даремно чекала звістки від 

юнака. Одного разу, відправившись у своїх справах до Москви, вона 

випадково зустріла його на вулиці.  

Кульмінаційним у повісті став момент, коли Ераст говорить Лізі 

про свої заручини і про те, що вони розлучаються назавжди. Зруйновані 

всі мрії дівчини, сплюндроване її кохання. Тому розвʼязка твору трагічна 

– красуня кінчає життя самогубством, кинувшись у ставок біля того ж 

таки Симонова монастиря. І досі існує цей ставок, який прозвали 

“Лізиним”.  

Отже, головною проблемою у творі є кохання і зрада. Змалювання 

внутрішнього світу героїв відбувається описово. Наприклад, зміни, які 

відбулися у поведінці парубка, докладно аналізуються автором: “Ліза 
вже не була для Ераста тим ангелом непорочності, котрий раніше 

запалював його уяву і захоплював душу. Платонічне кохання 
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поступилося місцем таким почуттям, котрими він не міг пишатися і 

котрі були для нього вже не нові. Щодо Лізи, то вона, цілком віддавшись 

йому, ним тільки жила і дихала, в усьому, як агнець, підкорялася його 

волі і в його задоволенні бачила своє щастя” (Карамзін). Тобто тілесне 

начало переважило духовне в душі чоловіка. Ераст виявився ницою і 

підлою людиною – автор співчуває своїй героїні, розповідаючи правду 

про те, що юнак програвся у карти і змушений був одружитися з багатою 

вдовою заради користі.  

Сентименталізм зображує емоції і переживання особистості. 

Прикметно, що автор прямо виражає своє ставлення до вчинків героїв, 

що також було новим у російській літературі: “Серце моє обливається 

кровʼю в цю хвилину. Я забуваю людину в Ерасті – готовий проклинати 

його, але язик мій не рухається – дивлюся на небо, і сльоза котиться по 

обличчю моєму. Ах! Для чого пишу не роман, а сумну бувальщину?” 

(Карамзін). В останній фразі Карамзін протиставляє романтичну і 

сентиментальну концепції світу. 

“Бідна Ліза” – це перша в російській літературі психологічна 

повість. У ній у подробицях змальовано динаміку почуттів і 

психологічних станів героїв; у Лізи: захоплення – кохання – відчай; в 

Ераста:  закоханість – охолодження – жаль до загиблої і відчуття 

провини.  

Повість Г. Квітки-Основʼяненка “Маруся” (1832) – перший зразок 

сентиментального твору в українській літературі. Автор присвятив 

повість коханій дружині. Він мав на меті написати “і звичайне, і 

ніжненьке, і розумне, і полезне” (Пахаренко, 2004, с. 207). 

Демократично-просвітницька позиція письменника вповні виявилася у 

цьому творі. 

Повість розкриває тему ідеального і водночас трагічного кохання 

Марусі і Василя. Подібно до Карамзіна, дівчина мешкає в селі, а парубок 

– у місті. Проте, на відміну від дворянина Ераста, який легковажно 

поставився до Лізи, міщанин Василь всім серцем покохав Марусю. Їхні 

взаємини розвиваються поступово: завʼязка сюжету відбувається, коли 

молоді люди знайомляться на весіллі однієї із подруг Марусі. Ніжні і 

делікатні освідчення юних закоханих є однією з характерних рис 

сентименталізму, оскільки розкривають світ внутрішніх переживань 

героїв: “ – Василечку, голубчику, соколику мій! Не випитуй же в мене чи 

люблю я тебе; я сього тобі зроду не скажу, щоб ти не посміявся надо 

мною…” (Квітка-Основʼяненко, 2003, с. 63). На ці щирі зізнання парубок 

відповідає: “ – Марусенько, моя лебідочко, зірочко моя, рибочко, 

перепілочко! – приговорював Василь, обнімаючи свою Марусю. – Я ж 

землі під собою не чую – я мов у раю! Чи не сплю лишень я?.. Так отсе 

правда, що ти любиш мене, Марусенько? Скажи мені, правда?” (Квітка-

Основʼяненко, 2003, с. 63). У наведених уривках міститься чимало 
звертань зі зменшено-пестливими суфіксами, порівнянь, риторичних 
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питань, які в поетичній формі розкривають багатство душ головних 

героїв, їхню високу внутрішню культуру.  

Парубок припав до серця і батькам Марусі – статечному 

господарю Наумові Дроту та його дружині Насті. Однак на шляху 

закоханих постала серйозна перепона – Василь мусив іти до війська. 

Саме тому Наум і відмовляє юнакові у сватанні: “А що тоді з Марусею? 

Ні жінка, ні удова; звісно, як солдаток шанують: як саму послідню 

паплюгу, і ніхто не повірить, щоб була солдатка, та й чесна. Де їй за 

полками таскатись? А молоде, дурне, попадеться ледачим людям, 

навелуть на усеє злеє. Худобу розтаскають, повіднімають, хто її 

защитить? Діточки без доглядання, у бідності, у нищеті, без науки, без 

усього помруть або – не дай Боже! – бездільниками стануть” (Квітка-

Основʼяненко, 2003, с. 80). У цих словах розкривається любов і турбота 

батька про свою єдину дитину, бажання їй щасливої долі, у них звучить 

мудрість і досвід. Але Василь не відмовляється від свого кохання, він 

знаходить вихід – заплатити “найомщикові”. Після обговорення цього 

варіанту виходу із складної ситуації Наум Дрот благословляє закоханих.  

Проте щастя молодих руйнує жорстока доля: потрапивши під дощ, 

Маруся змерзла і занедужала. Всі зусилля батьків і лікарів виявилися 

марними – дівчина померла. Останній монолог вмираючої Марусі 

зворушує читача до сліз, оскільки дівчина по-християнськи просить 

прощення її гріхів, просить батьків не тужити за нею. Епізод похорону 

Марусі також розчулює читача: “Насилу та на превелику силу його 

відволодали. <…> Василь сидить, як окамʼянілий, і не баче, і не чує  

нічого. От Наум <…> і став до нього говорити… Та вже ж як то жалібно 

говорив, що й подумати так не можна, як то він йому усе розказував: як 

його Маруся любила, як за ним убивалася, як занедужала і, вмираючи, 

що йому наказувала… Василь, сеє слухавши, як заплаче… зарида! як 

кинеться до неї… припадав, цілував їй руки… і не вимовить нічого, 

тільки: “Марусю… моя Марусенько!” То покине її, плаче та вбивається, 

та впʼять до неї…” (Квітка-Основʼяненко, 2003, с. 107–108]. Після 

похорону Василь зник із села, люди думали, що він наклав на себе руки. 

Але через три роки Наум Дрот від прочанина, який ходив у Лавру, 

дізнався, що Василь постригся у ченці і служить уже дияконом. Старі 

помандрували в Київ, аби побачити “отця Венедихта” (таким новим 

церковним іменем називався Василь), але не застали його живим: “Він і 

прийшов немощний, та таки себе не поберігав: не слухав нікого, ськав 

усякої болісті і заморив себе зовсім. Далі чах, чах та от неділь зо дві як і 

помер. Та ще таки від суєти не збавивсь: вмираючи, просив якомога, щоб 

йому у труну положити якоїсь землі, що у нього в платку була завʼязана, 

а платок шовковий, красний, хороший платок, просив положити йому під 

голови” (Квітка-Основʼяненко, 2003, с. 116). Земля, яку просив Василь-

Венедихт покласти в гроб, – це, вочевидь, земля з Марусиної могили, а 
хустка – та, якою дівчина повʼязала нареченого на заручинах. Тож читач 

відчуває глибину і щирість взаємних почуттів обох героїв, які долають 
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навіть невблаганну смерть. Таким чином, кульмінація повісті – це смерть 

Марусі, а розвʼязка – смерть Василя (Пахаренко, 2004, с. 208). 

В обох повістях героїні – Ліза і Маруся – ідеалізовані. Спільними 

для них є досконала зовнішня краса (щоправда, Ліза детально не 

портретована, а от Марусю автор описує у подробицях зовнішності, 

вбрання, поведінки). Наведемо частково портрет Марусі: “Та що за дівка 

була! Висока, прямесенька, як стрілочка, чорнявенька, очиці, як тернові 

ягідки, бровоньки, як на шнурочку, личком червона, як панська рожа, що 

у саду цвіте, носочок так собі пряменький з горбочком, а губоньки, як 

цвіточки, розцвітають, і між ними зубоньки, неначе жарнівки, як одна, на 

ниточці нанизані…»; «О, там вже на все село була і красива, і розумна, і 

багата, звичайна, та ще ж к тому тиха, і смирна, і усякому покірна” 

(Квітка-Основʼяненко, 2003, с. 43-44). Загалом портрет дівчини 

розгорнутий майже на дві сторінки тексту.  

До пари їй був і Василь: “Хлопець гарний, русявий, чисто 

підголений; чуб чепурний, уси козацькі, очі веселенькі, як зірочки; на 

виду румʼяний, моторний, звичайний…” (Квітка-Основʼяненко, 2003, с. 

45).  

Якщо між героїнями “Бідної Лізи” і “Марусі” є багато спільного – 

зовнішня врода, юний вік, глибина і щирість почуттів, працьовитість, 

турбота про батьків (у сироти Лізи – про матір), чистота душі, покірність, 

здатність до самопожертви, то відчутна різниця спостерігається саме у 

чоловічих образах: Ераст був розбещений і легковажний, він діяв лише у 

власних інтересах, не зважаючи на почуття Лізи. Натомість Василь всі дії 

спрямовував задля щастя Марусі. Тому після її смерті він втратив сенс 

власного існування. Не бажаючи занапастити свою душу, він не міг 

вчинити самогубство, але і жити без коханої не зміг. Така різниця у 

внутрішній мотивації вчинків героїв є однією з рис національного 

менталітету: українці більш сентиментальні, чутливі до краси. 

Різняться кінцівки у повістях: у “Бідній Лізі” Ераст, “дізнавшись 

про долю Лізину, не міг втішитися і вважав себе убивцею” (Карамзін), а 

Квітчина повість завершується словами Наума Дрота над могилою 

Василя: “ – Дай, Господи милосердний, щоб ти там знайшов свою 

Марусю!” (Квітка-Основʼяненко, 2003, с. 116). 

Відмінні функції і в образах батьків головних героїнь. У 

Карамзіна мати Лізи – добра і лагідна стара, яка важко переживала 

смерть чоловіка і не змогла пережити загибелі доньки. Її роль у сюжеті 

допоміжна, тому вона майже не розкрита. Натомість в українській повісті 

образ Наума Дрота виписаний досить детально і обʼємно: це дбайливий і 

розважливий господар, який користується заслуженою повагою громади. 

Автор акцентує увагу на його християнських чеснотах: “Батькові і матері 

слухняний, старшим себе покірний, між товариством друзяка, ні півслова 

ніколи не збрехав, горілки не впивавсь і пʼяниць не терпів, з ледачими не 
водивсь, а до церкви? так хоч би і маленький празник, тільки піп у дзвін, 

– він вже й там: свічечку обмінить, старцям грошенят роздасть і 



Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 2 (325), 2019_______________ 

191 

 

приньметься за діло: коли прочує яку бідність, наділить по своїй силі й 

совіт добрий дасть. За його правду не оставив же його і Бог 

милосердний: що б то ні задумав, усе йому Господь і посилав. Наградив 

його жінкою доброю, роботящою, хазяйкою слухняною <…>. Поважав 

же і він її скільки міг і любив її, як свою душу” (Квітка-Основʼяненко, 

2003, с. 116). Наум Дрот зображений як турботливий і люблячий батько. 

Навіть смерть єдиної дочки він переживає у молитвах до Бога. Таким 

чином, у змалюванні другорядних образів ми відмічаємо суттєві 

відмінності. На нашу думку, це також обумовлено рисами національного 

менталітету – українці завжди мали глибоку повагу до традицій і звичаїв 

церкви, їхня віра йшла від серця, традиційного кордоцентризму 

української душі. 

Також різницю між повістями помічаємо на рівні позасюжетних 

елементів: у літературознавстві неодноразово наголошувалося на 

фактичній недоречності, допущеній М. Карамзіним – під час візиту до 

Лізи Ераст пʼє чай зі склянки, що зовсім не відповідало дійсності, адже 

скляний посуд наприкінці ХVIII століття був дуже дорогим і його не 

могли дозволити собі прості селяни. Інтерʼєр хати Дротів виписаний Г. 

Квіткою-Основʼяненком досить детально, причому святково прибраної 

хати до Великодня. Загалом слід наголосити, що опису традицій і звичаїв 

українців автор надає особливої уваги: у “Марусі” описані обряди 

сватання, заручин, весілля, похорону, особливості святкування 

Великодня, що свідчить про високу духовну культуру. 

На думку сучасних учених, до кращих рис українського 

менталітету належать: емоційність і породжений нею кордоцентризм, 

працьовитість, антеїзм (любов до рідної землі) і близькість до природи, 

пошана до жінки (Особливості українського менталітету). Усі ці риси 

знайшли яскравий відбиток у повісті Г. Квітки-Основʼяненка. 

Отже, підведемо підсумки: повісті “Бідна Ліза” М. Карамзіна і 

“Маруся” Г. Квітки-Основʼяненка є яскравими зразками 

сентименталізму. В обох творах центральними є теми нещасливого 

кохання. В російському творі нещасливим воно стало внаслідок 

нерозважливості головного героя Ераста, який зрадив дівчину, а в 

українському зображене сильне, чисте і взаємне почуття, яке було 

зруйноване випадковими зовнішніми обставинами. У “Бідній Лізі” більш 

відчутним є мотив соціальної нерівності. Жіночі образи ідеальні, а 

чоловічі відрізняються: Ераста автор засуджує, а Василю співчуває. В 

обох творах автор відкрито виражає своє ставлення до персонажів і 

подій. 

Обидві повісті стали знаковими у кожній національній літературі 

внаслідок змін у мовленнєвій організації тексту: і М. Карамзін, і Г. 

Квітка-Основʼяненко спростили мову, відкинули архаїзми і надмірне 

пишнослівʼя. Слід відзначити “ніжненьке” в “Марусі” – письменник 
вживає багато лексем зі зменшено-пестливими суфіксами. Тон викладу в 
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обох творах меланхолійний, оскільки сюжет завершується смертю 

ідеальних героїв.  

За жанром обидва твори є соціально-побутовими, 

сентиментально-реалістичними повістями. 

У Карамзіна особистий конфлікт формується внаслідок соціальної 

нерівності героїв: Ліза була простою селянкою, а Ераст – дворянином. У 

Квітки-Основʼяненка – Маруся – заможна селянка, а Василь – міський 

парубок. Якщо у Карамзіна зображено гострий конфлікт особистого 

характеру, то у Квітки-Основʼяненка конфлікт між людиною і долею. 

На відміну від “Бідної Лізи”, у “Марусі” значно відчутнішою є 

етнографізм і фольклорне начало. 

Отже, повісті М. Карамзіна “Бідна Ліза” і Г. Квітки-Основʼяненка 

“Маруся” є знаковими у кожній національній літературі, оскільки 

розширили межі художнього зображення дійсності, стали етапними у 

розвиткові психологізму та розширили діапазон засобів художньої 

виразності. У змісті та поетиці вони яскраво відобразили риси 

етноменталітетів їхніх авторів і створили національні моделі 

сентименталізму як стильової течії. 
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У статті розглянуто провідні зразки сентиментальних повістей в 

російській та в українській літературах. Проаналізовано проблемно-

тематичні особливості повістей “Бідна Ліза” М. Карамзіна і “Маруся” Г. 

Квітки-Основʼяненка, образні системи творів, здійснено порівняння 

позасюжетних елементів та поетичної мови. Визначено, що  спільною 

рисою є тема трагічного кохання, хоча причини його драматичного 

завершення принципово різняться, а також співчутливе ставлення авторів 

до своїх героїнь. Однак відчутно відмінними є поетикальні особливості 

повістей: “Маруся” насичена зменшено-пестливими епітетами, що 

демонструє чутливу до краси і ніжну душу українців. В українській 

повісті відсутній мотив зради. Натомість побут і звичаї українського 

народу відображені в описі обрядів (заручини, весілля, похорон), у 

піснях та високопоетичному мовленні головних героїв. У результаті 

доведено, що проаналізовані зразки є національними варіантами 

стильової течії сентименталізму, що пояснюються етноментальними 

особливостями авторів. 

Ключові слова: сентименталізм, тема кохання, портрет, повість, 

художня мова. 

 

Ленская С.В. “Маруся” Г. Квитки-Основьяненко и “Бедна 

Лиза” Н. Карамзина: национальные модели сентиментализма 

В статье рассмотрены ведущие образцы сентиментальных 

повестей в русской и в украинской литературах. Проанализированы 

проблемно-тематические особенности повестей "Бедная Лиза" Карамзина 

и "Маруся" Квитки-Основьяненко, образные системы произведений, 

проведено сравнение внесюжетних элементов и поэтического языка. 

Определено, что общей чертой является тема трагической любви, хотя 

причины ее драматического завершения различаются, а также 

сочувственное отношение авторов к своим героиням. Однако 

значительно различаются поэтические особенности повестей: "Маруся" 

насыщена уменьшительно-ласкательными эпитетами, 

демонстрирующими чувствительную к красоте и нежную украинскую 

душу. В украинской повести отсутствует мотив предательства. Зато быт 

и обычаи украинского народа отражены в описании обрядов (помолвки, 

свадьбы, похорон), в песнях и высокопоэтической речи главных героев. 

В результате доказано, что проанализированные произведения являются 

национальными вариантами стилевого течения сентиментализма, что 

обусловлено этноментальными особенностями их авторов. 

Ключевые слова: сентиментализм, тема любви, портрет, повесть, 

художественная речь. 

 

Lenska S.V. “Marusya” by H. Kvitka-Osnovyanenko & “Poor 

Lisa” by N. Karamzin: national models of sentimentalism 

The article deals with the leading examples of sentimental novels in 

Russian and Ukrainian literature. It has been analyzed the problem-thematic 



Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 2 (325), 2019_______________ 

194 

 

features of "Poor Liza" by M. Karamzin and "Marusya" by H. Kvitka-

Osnovyanenko. The comparative analysis touched the system of images of two 

stories. Composition, elements beyond the plot, the poetry elements and poetic 

language are compared. It has been determined that the tragic love theme is a 

common feature, although the reasons for its dramatic conclusion are 

fundamentally different, as well as the sympathetic attitude of the authors to 

their heroines. However, the poetic features of the novels are distinctly 

different: "Marusya" is saturated with dimly-caressed epithets, which shows 

sensitive to the beauty and delicate soul of Ukrainians. There is no motive for 

betrayal in the Ukrainian novel. Instead, the life and customs of the Ukrainian 

people are reflected in the description of the rites (engagement, weddings, 

funerals), in songs and high-poetic speech of the heroies. In the story of 

Karamzin a sharp conflict of personal character, then in the story of Kvitka-

Osnovyanenko conflict between man and destiny. Women's images are similar 

and perfect, and men images are different: the author condemned to Erast, but 

he sympathized to Vasil. As a result of the study, it is proved that the analyzed 

samples are national variants of the stylistic flow of sentimentality, which is 

explained by the ethnological features of the authors. 

Key words: sentimentalism, love theme, portrait, story, poetic 

language. 
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PRIMUM NON NOCERE: МОРАЛЬНО-ЕТИЧНА 

ПРОБЛЕМАТИКА У ЛІТЕРАТУРНО-МЕДИЧНОМУ ДИСКУРСІ 

АМЕРИКАНСЬКОЇ ПРОЗИ XX СТОЛІТТЯ 

Нові проблеми, які постали перед людством у XX столітті, − 

“дефініція смерті”, евтаназія, трансплантація органів, медичні 

експерименти тощо − зумовили нове етико-філософське переосмислення 

феноменів життя і смерті, хвороби і лікування. Так, нова дисципліна – 

біоетика, − виходить з ідеї “активного пацієнта”, який вступає у складні 

діалогічні (а часом і конкурентні) відносини з іншими суб’єктами − 

лікарями та вченими. Цілком очевидно, що морально-етична 

проблематика медицини XX століття знаходить яскраве відображення у 
національних літературах світу.  

https://orcid.org/0000-0001-9060-4753
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Дослідження літературно-медичного дискурсу художньої прози 

розкриває широкий дослідницький простір для сучасного 

літературознавства [1; 2; 3; 8; 9]. Медична проблематика художньої 

літератури безперервно перебуває у центрі уваги дослідників України 

(К. Заблоцька, П. Ляшкевич, В. Пустовіт, Т. Скорбач, А. Семашко, 

Л. Фоміна) та зарубіжних літературознавців (С. Позен, Дж. Гопсон, 

Н. Бушемі, Ф. МакЛеллан, Г. Меркель, Дж. Аронсон). Мета статті – 

дослідити морально-етичну проблематику в літературно-медичному 

дискурсі американської прози XX століття, що дотепер не було об’єктом 

спеціального вивчення. Матеріал досліження – романи “Arrowsmith” 

(1925) С. Льюїса, “That None Should Die” (1941) Ф. Слотера, “A Case of 

Need” (1969) М. Крайтона, “Coma” (1977) Р. Кука та “The Cider House 

Rules” (1985) Дж. Ірвінга. Проблеми медичної деонтології у площині 

художнього твору досліджено з використанням сучасних 

літературознавчих студій у царині наратології і рецептивної естетики. 

Дослідження деонтологічного вектору художніх творів дає змогу 

поглибити розуміння конкретної національної літератури і суспільства в 

цілому, що зумовлює актуальність наукової розвідки. Теоретичне 

значення результатів дослідження полягає у виявленні морально-етичних 

домінант світогляду лікаря у медичному дискурсі американської прози 

XX століття. Практичне значення результатів дослідження зумовлюється 

можливістю використання їх у процесі вивчення закономірностей 

розвитку художньої прози США, в удосконаленні змісту навчальних 

курсів з історії світової літератури. 

Одну з перших літературних спроб проблематизації медичної і 

дослідницької етики спостерігаємо у романі Сінклера Льюїса 

“Arrowsmith” (1925). Автор звертає увагу на стан і перспективи розвитку 

медицини США у 1920-х роках, зокрема, на проблеми комерціалізації 

охорони здоров’я, етики медичних досліджень, академічної 

доброчесності тощо. Глибинне повідомлення і настанова автора для 

майбутніх поколінь медичних працівників – це відмова від особистої 

наживи і самовіддане служіння людству [10]. Особливо гостро постає 

проблема опублікування результатів медичного дослідження задля 

власної користі всупереч інтересам пацієнтів: “Now, Martin, you must 

hasten and publish your results. <…> Throw your material together as 

rapidly as possible and send a note in to the Society for Experimental Biology 

and Medicine, to be published in their next proceedings”. “But I'm not ready to 

publish! I want to have every loophole plugged up before I announce anything 

whatever!” “Nonsense!” That attitude is old-fashioned. This is no longer an 

age of parochialism but of competition <…> competition to the death! Plug 

up the holes thoroughly, later, but we can't have somebody else stealing a 

march on us. Remember you have your name to make” [7, c. 349]. 

Прикметною є тенденція до надмірного метафоричного 
“обожествлення” медичної науки у наративі персонажів: “his just being in 

a lab is a prayer” [7, c. 32]; “Like a priest of diabolic mysteries, he drew out 
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the blackened blood with a pipette” [7, c. 39]; “I give you, my boy, my 

episcopal blessings!” [7, c. 52]; “Silva's god was Sir William Osler, his 

religion was the art of sympathetic healing” [7, c. 90]; “Though in his service 

to Leora and to the new god, Dean Silva, he had become austere <…> he was 

always in a vacuum of desire for her, and always he ran the last block to his 

boarding-house, looking for a letter from her” [7, c. 115]; “He was received 

with acclaim in the private office of Hunziker, which was remarkably like a 

minor cathedral” [7, c. 148]; “Don't forget the country doctor often has to be 

not only physician but dentist, yes, and priest” [7, c. 168]; “…he prayed then 

the prayer of the scientist: “God give me unclouded eyes and freedom from 

haste. God give me a quiet and relentless anger against all pretense and all 

pretentious work and all work left slack and unfinished. God give me a 

restlessness whereby I may neither sleep nor accept praise till my observed 

results equal my calculated results or in pious glee I discover and assault my 

error. God give me strength not to trust to God!” [7, c. 251]. Як бачимо, 

гіперболізоване обожествлення науки постає у свідомості наратора 

альтернативою християнській доктрині. Саме таким чином автор 

застерігає від знедуховлення медичної науки у XX столітті і закликає не 

забувати про гуманістичні ідеали лікарської професії. Прикметно, що 

Льюїс розбудовує внутрішній конфлікт героя довкола проблем медицини 

і науки, які залишаються актуальними і в наш час: так, у романі 

професійний обов’язок лікаря надавати медичну допомогу хворому 

протиставляється принципам рандомізованого клінічного дослідження, в 

умовах якого учасників експерименту випадковим чином поділено на 

групи, одній з яких вводиться досліджуваний препарат, а в іншій 

(контрольній) застосовується плацебо: “ If I could trust you, Martin, to use 

the phage with only half your patients and keep the others as controls, under 

normal hygienic conditions but without the phage, then you could make an 

absolute determination of its value <…> Martin swore by Jacques Loeb that 

he would observe test conditions; he would determine forever the value of 

phage by the contrast between patients treated and untreated and so, perhaps, 

end all plague forever; he would harden his heart and keep clear his eyes” [7, 

c. 377]. 

У романі “That none should die” (1941) лікаря-письменника Френка 

Дж. Слотера порушуються питання ефективності тогочасної системи 

охорони здоров’я. Зокрема, автор гостро критикує неписаний 

професійний кодекс лікарів, що полягає у круговій поруці, приховуванні 

лікарських помилок колегами, а відтак – призводить до незахищеності 

пацієнта у процесі лікування: “…the rotten spot in medicine today is the 

medical conspiracy against the patient <…> What I have in mind is that the 

patient has no protection against his physician. In the law he has his lawyer 

and even the court. But all physicians stand against the patient. If there has 

been a blunder by any incompetent or reckless surgeon, for instance, any other 
practitioner called in will cover it up as best he can. That’s called ethics, I 

believe” [11, c. 167]; “…God-damn doctors' conspiracy of silence. Medical 
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ethics! Crap! We’re going to get rid of that holy hooey that sacrifices innocent 

people to protect licensed murderers” [11, c. 221]. Слотер також звертає 

увагу на вади професійного ліцензування лікарів, що уможливлює 

працевлаштування у лікарнях вкрай некомпетентних медичних 

спеціалістів: “The riffraff are running the show. Every quack, faker, nostrum 

peddler and mystic healer has wished himself into medical practice through 

this damnable “special-license’ proviso” [11, c. 338].  

У романі Майкла Крайтона “A Case of Need”, який було уперше 

опубліковано у 1969 році під псевдонімом Джеффрі Хадсона і 

перевидано у 1993 році під справжнім ім’ям письменника, порушується 

моральне питання про доцільність заборони абортів. У романі Крайтона 

– випускника Гарвардської медичної школи, – проблема легалізації 

абортів виходить на перший план в епіграфі, що містить цитату з клятви 

Гіппократа: “I will prescribe regimen for the good of my patients, according 

to my judgment and ability, and never do harm to anyone. To please no one 

will I prescribe a deadly drug, nor give advice which may cause his death. Nor 

will I give a woman a pessary to procure abortion. But I will preserve the 

purity of my life and my art…” – FROM THE HIPPOCRATIC OATH 

DEMANDED OF THE YOUNG PHYSICIAN ABOUT TO ENTER UPON 

THE PRACTICE OF HIS PROFESSION” [5, c. 3]. Полеміка щодо абортів 

стає смислоутворюючим ядром сюжету, ефективно оприявнюючи 

світогляд персонажів. Так, лікар Артур Лі відстоює свободу вибору 

людини і вважає, що проведення абортів – одна з невід’ємних медичних 

послуг у XX столітті навіть попри той факт, що ця процедура є 

незаконною у Бостоні 1960-х: “Morality must keep up with technology, 

because if a person is faced with the choice of being moral and dead or 

immoral and alive, they'll choose life every time <…> I'm doing what I have 

to do <…> I believe <…> that what I'm doing is right” [5, c. 17]. Подібним 

чином проблема абортів порушується і в романі Дж. Ірвінга “The Cider 

House Rules” (1985). Головний герой роману – акушер Вілбер Ларч, на 

переконання якого аборт є гуманнішим вибором, аніж прийняття пологів 

у матері, яка віддасть небажану дитину до притулку: “He was an 

obstetrician he delivered babies into the world. His colleagues called this “the 

Lord’s work”. And he was an abortionist; he delivered mothers, too. His 

colleagues called this “the Devil’s work”, but it was all the Lord’s work to 

Wilbur Larch” [6, c. 90]. 

Гомодієгетичний наратор у романі “A Case of Need” – лікар Джон 

Беррі, – також схиляється до підтримки абортів, хоча й з набагато 

меншою категоричністю: “And as time went on, I personally encountered 

several cases where an abortion was the obvious, humane answer” [5, c. 17]. 

Наратор відзначає, що самостійні спроби пацієнток позбавитися від 

вагітності частіше стають причиною їх смерті: “A large proportion of acute 

vaginal hemorrhages are the result of women attempting self-abortion, with 
drugs, or salt solutions, or soaps, or knitting needles and other devices” [5, 

c. 49]. Натомість, противники абортів артикулюють свої погляди в 
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анонімних листах з погрозами лікарям: “Abortion is a crime against God 

and man and society and the newborn yet to be. You will pay on this earth. 

But the Lord in his infinite way will burn you in hell forever. Unsigned. 

Abortion is worse than murder. What did they ever do to you? Answer that 

and you will see I am right. May you rot in jail and your family die. Unsigned” 

[5, c. 209].  

Роздуми автора з приводу історії розвитку світової медицини у 

повній мірі розкриваються в епілогах до роману. Так, додатки I-V містять 

цікаві спостереження Крайтона з приводу використання лікарями 

абревіатур і медичного сленгу; поширення гастрономічних метафор у 

патологоанатомічній термінології; історичні аспекти лікарського одягу та 

ін. У додатку VI (“Arguments of abortion”) автор наводить 6 аргументів і 6 

контраргументів щодо проведення зазначеної процедури. Автор умисно 

не обирає жодну з описаних ним позицій, залишаючи читача перед 

власним вибором у контексті окресленої морально-етичної 

проблематики. Подібним чином, у додатку VII (“Medical Morals”) перед 

читачам розгортається наратив, присвячений 4 найактуальнішим (на 

думку автора) моральним проблемам у медицині XX століття: “In 

medicine today, there are four great moral questions involving the conduct of 

medical practice. One is abortion. Another is euthanasia, the killing of a 

patient with a terminal and incurable illness. A third concerns the social 

responsibility of the doctors to administer care to as many people as possible. 

A fourth concerns the definition of death” [5, c. 308]. Автор наголошує, що 

всі чотири проблеми є принципово новими для людства, що й зумовлює 

їх полемічність: “The interesting thing is that all these problems are new. 

They are products of our technology, moral and legal problems which have 

sprung up within the last decade or so” [5, c. 308]. Так, нові морально-етичні 

проблеми XX століття ставлять перед лікарями складні питання і часом 

вимагають важкого вибору: “…whether the patient facing an incurable 

disease has the right to refuse supportive therapy; whether a patient facing 

weeks or months of terminal pain has a right to demand an easy and painless 

death; whether a patient who has put himself in a doctor's hands still retains 

ultimate life-and-death control over his own existence” [5, c. 309].  

Остання, четверта, моральна проблема медицини XX століття у 

викладі Крайтона – “дефініція смерті”, – створює фундамент для 

полеміки з приводу трансплантації органів. Саме цій проблемі 

присвячено роман американського лікаря і письменника Робіна Кука 

“Coma” (1977). У романі йде мова про кримінальне угрупування лікарів, 

котрі умисно вводять пацієнтів у стан коми під час хірургічних операцій 

з метою “чорної трансплантології органів”. Вкрай жорстоке і цинічне 

ставлення до пацієнтів зображене автором у дегуманізуючих метафорах, 

що пронизують мовлення лікарів: “She just never woke up. Some sort of 

cerebral hypoxia. The squash didn’t get the oxygen it needed. OK? Now let’s 
get back to work” [4, c. 44]; “So they die first when the oxygen falls below a 

critical level and the result is what we have here” – Bellows made a gesture 
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with his hand, palm up, over Nancy Greenly – “a vegetable” [4, c. 47]; 

“[Susan] was faced with the fact that Bellows and probably the entire crew 

were not thinking of Nancy Greenly as a person. The patient seemed more like 

the part of a complicated game, like the relationship between the football and 

the teams at play. The football was important only as an object to advance the 

position and advantage of one of the teams. Nancy Greenly had become a 

technical challenge, a game to be played” [4, c. 80]; “They were people; now 

they’re brain stem preparations” [4, c. 268]. Автор застерігає від 

потенційної небезпеки, що приховується за новітніми досягненнями 

науки і призводить до зловживання, здавалося б, рятівними 

технологіями. 

Таким чином, медичний дискурс художньої прози США постулює 

головну заповідь медичної етики: “Передусім – не нашкодь!” (лат. 

Primum non nocere!), що відображає сутність медицини – найгуманнішої 

професії, яка потребує не тільки ґрунтовних знань, а й високих людських 

якостей. Деонтологічний вектор літературно-медичного дискурсу має на 

меті розшити рецептивні межі читача, поглибити його розуміння 

наукових досягнень і біоетичної проблематики сучасної медицини, і 

зрештою стимулювати його морально-етичне зростання. У межах 

аналізованих творів автори не прагнуть запропонувати однозначне 

вирішення вищевказаних полемічних питань, а натомість застерігають 

від фатальних кроків, звертають увагу на нагальні проблеми людства у 

XX столітті, залучаючи читача до їх глибокого переосмислення і 

закликаючи до самостійного формування власної точки зору з приводу 

окресленої проблематики.  
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Лисанець Ю.В. Primum non nocere: Морально-етична 

проблематика у літературно-медичному дискурсі американської 

прози XX століття 
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У статті досліджено морально-етичну проблематику в 

літературно-медичному дискурсі на матеріалі американської прози XX 

століття: романів “Arrowsmith” (1925) С. Льюїса, “That None Should Die” 

(1941) Ф. Слотера, “A Case of Need” (1969) М. Крайтона, “Coma” (1977) 

Р. Кука та ін. Проблеми медичної деонтології у площині художнього 

твору досліджено з використанням сучасних літературознавчих студій у 

царині наратології і рецептивної естетики. Проаналізовано авторські 

інтенції і читацькі стратегії у конструюванні наративного простору, 

сфокусованого на біоетичній проблематиці. Теоретичне значення 

наукової розвідки полягає у дослідженні морально-етичних домінант 

світогляду лікаря у медичному дискурсі американської прози XX 

століття. Практичне значення результатів дослідження зумовлюється 

можливістю використання їх у процесі вивчення закономірностей 

розвитку художньої прози США, в удосконаленні змісту навчальних 

курсів з історії світової літератури. 

Ключові слова: літературно-медичний дискурс, проза США, 

література XX століття, наратор, біоетика, медична деонтологія. 

 

Лисанец Ю.В. Primum non nocere: Морально-этическая 

проблематика в литературно-медицинском дискурсе американской 

прозы XX века 

В статье исследована морально-этическая проблематика в 

литературно-медицинском дискурсе на материале американской прозы 

XX века: романов “Arrowsmith” (1925) С. Льюиса, “That None Should 

Die” (1941) Ф. Слотера, “A Case of Need” (1969) М. Крайтона, “Coma” 

(1977) Р. Кука и др. Проблемы медицинской деонтологии в плоскости 

художественного произведения рассмотрены с использованием 

современных литературоведческих исследований в области нарратологии 

и рецептивной эстетики. Проанализированы авторские интенции и 

читательские стратегии в конструировании нарративного пространства, 

сфокусированного на биоэтической проблематике. Теоретическое 

значение научной статьи заключается в исследовании морально-

этических доминант мировоззрения врача в медицинском дискурсе 

американской прозы XX века. Практическое значение результатов 

исследования обусловлена возможностью использования их в процессе 

изучения закономерностей развития художественной прозы США, в 

совершенствовании содержания учебных курсов по истории мировой 

литературы. 

Ключевые слова: литературно-медицинский дискурс, проза США, 

литература XX века, нарратор, биоэтика, медицинская деонтология.  

Yu.V. Lysanets. Primum non nocere: Moral and Ethical Issues in 

the Literary and Medical Discourse of the 20th Century U.S. Prose 

The article analyzes the moral and ethical dominant features of the 
doctor’s worldview in the literary and medical discourse based on the material 

of American 20th century prose. The aim of the research is to examine the 
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narrative representation of deontological issues as exemplified by the novels 

“Arrowsmith” (1925) by Sinclair Lewis, “That None Should Die” (1941) by 

Frank Gill Slaughter, “A Case of Need” (1969) by Michael Crichton, “Coma” 

(1977) by Robin Cook and others. The problems of deontology in the plane of 

artistic work have been studied using modern literary criticism research in the 

areas of narratology and receptive aesthetics, which determines the relevance 

of the present paper. The author’s intentions and reader’s strategies in 

designing the narrative space, focused on bioethical issues, have been 

analyzed. The theoretical significance of the article consists in the study of 

moral and ethical dominant features in the medical discourse of the 20th 

century U.S. prose. Within the framework of the material under consideration, 

the U.S. writers focus on deontological issues in order to implement a 

particular artistic intention, which acts in compliance with a certain literary 

trend and according to a specific stage in the development of American 

medicine and healthcare. Further research is needed to study the fictional 

representation of bioethical issues in the literary and medical discourse of the 

U.S. prose, which will improve the content of training courses in the world 

literature and form a methodological basis for the development of special 

courses, theme-based seminars and academic syllabi. 

Key words: literary and medical discourse, the U.S. prose, the 20th 

century literature, narrator, bioethics, medical deontology. 
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РОМАН ДЕНА СІММОНСА «ГІПЕРІОН» У КОНТЕКСТІ 

ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИХ ЗВ`ЯЗКІВ З ТВОРЧІСТЮ ДЖОНА КІТСА 

Представлена робота присвячена вивченню інтертекстуальних 

зв’язків роману Дена Сіммонса «Гіперіон» з творчістю англійського 

поета-романтика Джона Кітса, а саме поемами «Гіперіон», «Падіння 

Гіперіона», «Ламія» та віршем «Ода грецькій вазі». 

У статті поняття «інтертекстуальність» використовується у 
значенні, яке було запропоноване Ж. Женеттом як лінгвістичні сліди 

присутності претекста, які можуть бути знайдені у тексті (Genette, 1997). 

https://orcid.org/0000-0002-0979-9723
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Актуальність здійсненої роботи зумовлена сплеском інтересу 

проблем інтертекстуальних відношень між творами, що триває з другої 

половини ХХ сторіччя, а також великою популярністю автора в Україні 

та за її кордонами. Ден Сіммонс (Dan Simmons, born 1948) – сучасний 

американський письменник-постмодерніст. На жаль, в Україні та СНГ 

поки що немає фундаментальних наукових праць, присвячених його 

романам. Творчість Сіммонса за кордоном лише починає вивчатися. Так, 

письменнику присвячені глава у книзі Дж. Клута (Clute, 1996) та низка 

статей англомовних авторів, на вивченні образу Шрайка у «Гіперіоні» 

фокусується дисертація сучасної фінської дослідниці А. Аурамо 

(Auramo, 2013). Існує лише одна дослідницька робота, що аналізує 

співвідношення «Гіперіона» Дж. Кітса та «Гіперіона» Сіммонса – 

дисертація Х. Стейна (Stein, 2011). 

Роман «Гіперіон» (Hyperion, 1989) займає центральне місце в 

творчості Дена Сіммонса. За словами самого автора, традиційний міф 

про Гіперіона сприймався ним крізь призму поеми англійського 

письменника-романтика Джона Кітса «Гіперіон» (“Hyperion: A 

Fragment”, 1818), а також її другого варіанту «Падіння Гіперіона» (The 

Fall of Hyperion - A Dream, 1819), обидві редакції якої не були завершені. 

Саме ці твори Кітса стали претекстами роману та витоком власної 

міфотворчості Сіммонса, результатом якої стало написання романів. 

Сіммонс сам висловлюється з приводу близькості з поглядами Кітса, 

відображеними в його поемах: «Над подібними питаннями вже 

розмірковував один великий поет, який жив задовго до мого народження. 

Я маю на увазі Джона Кітса і фрагменти його незакінчених поем - 

«Гіперіон» і «Падіння Гіперіона»... Теми, які мучили Кітса, долали і 

мене; серед них головною, мабуть, була проблема «заміни» однієї раси 

богів іншою, не менш «божественною» (Гаков, 2000). Сіммонсу близькі 

роздуми Кітса про судьби людства у колізії культури та прогресу та роль 

митця у ній, мінливість навколишнього світу, плинність усього земного 

та еволюційний характер розвитку суспільства. Кітсевський «Гіперіон» 

Сіммонс називає «гімном еволюції» (Simmons, 1990, p. 263).  

Те, що «Гіперіон» Кітса став орієнтиром для Сіммонса, 

підтверджує велика кількість алюзій на життя та творчість Кітса, цитат з 

його листів та поем. Свій власний твір «Падіння Гіперіона» Ден Сіммонс 

присвятив «Джону Кітсу, чиє ім’я написано у вічності» (Simmons, 1990, 

p. 5). Назви романів Сіммонса відповідають однойменним поемам Кітса: 

«Гіперіон», «Падіння Гіперіона». У «Падінні Гіперіона» проблематика 

найтісніше перекликається з поемою Кітса, у центрі стоїть проблема 

заміщення однієї великої раси іншою, проблема ролі письменника у 

сучасному світі та проблема історичної й культурної пам’яті.  

Особливу роль у творі сучасного автора відіграють епіграфи – 

цитати з листів Кітса. Ці епіграфи стали певним камертоном, який має 
настроїти читача на один емоційний тон з автором вже з перших сторінок 

роману. Вони дуже важливі для розуміння сіммонсовських роздумів про 
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виключне значення ролі поета та поезії у суспільстві. Сіммонс вірить, що 

поет словом творить існуючу реальність: «На початку було Слово. І 

Слово стало плоттю в тканині людського Всесвіту. Але тільки поет 

зможе розширити Всесвіт, проклавши шлях до нових реальностей» 

(Simmons, 1990, p. 255). Поетична думка, виражена словом, завжди 

творча, а тому богоподібна і прекрасна сама по собі. Це підтверджує 

перший епіграф роману з листа Джона Кітса Джорджу та Джорджиані 

Кітсам від 14 лютого 1819 р.: «Вулична бійка не може не викликати 

відрази, однак енергія, проявлена її учасниками, викликає почуття 

прекрасного ... Для вищої істоти наші думки можуть виглядати чимось 

подібним: нехай навіть помилкові, вони прекрасні самі по собі. Саме в 

цьому полягає сутність поезії» (Simmons, 1990, p. 5). Сіммонс, слідом за 

поетами-романтиками, вважає, що письменники творять наш світ силою 

думки та власної уяви, бо все, що можна уявити – вже наполовину 

реалізовано. Це підтверджує другий епіграф до роману, взятий з листа 

Джона Китса до Бенджаміна Бейлі від 22 листопада 1817: «Уяву можна 

уподібнити сну Адама: він пробудився і побачив, що все це – правда» 

(Simmons, 1990, p. 5).  

Ідеї роману Сіммонса з одного боку мов би втілюють ідеї 

епіграфів, але насправді вступають з ними у протиріччя, розкриваючи 

їхню розбіжність з новим часом. Роль поетів та творців у суспільстві ХХ-

ХХІ ст. значно знизилася з часів Кітса, і це не може не турбувати 

Сіммонса. Його стурбованість знаходить своє вираження у тому, що 

поетів, змальованих у «Гіперіоні» та «Падінні Гіперіону» важко назвати 

великими людьми, що творять реальність: «новий» Джон Кітс – 

створення авторської уяви – після воскресіння не здійснює великих 

діянь, Мартін Силен – ще один письменник у романі Сіммонса – пише 

книги, яких ніхто не читає (навіть якщо і купує), суспільство не сприймає 

їх. Але насправді герої-творці Сіммонса глибоко втягнуті у судьби світів, 

і саме від них залежить доля усіх людей: від Мартіна Силена залежить 

результат паломництва на Гіперіон, а отже, і майбутнє людства – чи буде 

воно знищене ТехноЦентром після перемоги бога машин; Джон Кітс стає 

батьком дівчини-месії Енеї – дитини машини та людини, єдиної надії 

людей на спасіння. Поет за Сіммонсом – це завжди борець за судьбу 

людства: «І хто я - людина з мечем? - Запитує Джонні. - Або поет? (Так \\ 

Одне завжди йде поруч з іншим» (Simmons, 1990, p. 170). А тому, як 

вважає Сіммонс, поети - одні з найнеобхідніших людей у суспільстві.  

Сіммонс переконаний, що Джон Кітс з усіх «віршотворців, що 

жили коли-небудь, у найбільшій мірі відповідає ідеалу поета» (Simmons, 

1989, p. 169). Для Сіммонса важливо захоплення Кітса чистою красою 

поезії, її гармонією, та намаганням проникнути у її тайни, особливе 

трагічне світовідчуття поета, самокритика по відношенню до своїх 

віршів, щирість Кітса у своїй творчості та глибока ліричність його 
віршів, нелегка доля поета-романтика та його рання загибель. Устами 

свого героя Мартіна Силена автор каже, що поет має прожити «життя, 
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присвячене майже повністю таємницям і красотам поетичної творчості» 

(Simmons, 1989, p. 169). Без труднощів, перенесених у житті, автор не 

зможе, як належить справжньому поету, нести на собі всі печалі людства. 

«Щоб стати поетом - справжнім поетом, - потрібно втілити в собі одному 

весь рід людський, – пише Сіммонс. – Одягти мантію поета – значить 

нести хрест Сина Людського і терпіти пологові муки Матері – Душі 

Людства. Щоб бути справжнім поетом, потрібно стати богом " (Simmons, 

1990, p. 255). І, на його думку, Кітсові це вдалося.  

Джон Кітс у романі є головним героєм розповіді детектива Ламії 

Брон, її коханцем та батьком їх спільної дитини. Люди майбутнього 

відновлюють його особистість та виготовляють ШтІна – штучний 

інтелект на основі збереженої ДНК поета та фрагментів його творів, 

листів та щоденників –  кібріда із зовнішністю та особистістю Кітса. 

Постать Кітса зображена дуже детально. Автор приводить майже повну 

біографію письменника, його портрет та намагається змалювати 

характер. У романі ми зустрічаємося не тільки з фактами біографії Джона 

Кітса, але й з численними ремінісценціями з його творів. Один з їх 

проявів – топоніми у романі. Дія роману «Гіперіон» відбувається на 

маленькій планеті Гіперіон, розташованій на окраїні Гегемонії. Як 

розповідає Король Біллі, планета Гіперіон у романі названа колоністами 

на честь реально існуючого супутника Сатурна: «До Хіджри вони були 

крихітною комуною на одному зі супутників Сатурна. Вони не могли 

жити без земного постачання, тому вони емігрували на Окраїну і назвали 

свій світ на честь супутника» (Simmons, 1989, p. 168), проте Сіммонс 

навмисно відсилає нас до творчості Кітса, щоб підкреслити той факт, що 

назва планети є ремінісценцією з поеми. Помістивши Гіперіон у світ 

майбутнього, автор показує нерозривний зв’язок та однакову сутність 

поета минулого і митців далекого майбутнього, що підтверджує діалог 

між Сумним королем Біллі, прибічники якого колонізували один з 

материків Гіперіона, та Мартіном Силеном: «Знаєш, чому назва планети 

дуже личить нашим намаганням? –  ...Кітс» (Simmons, 1989, p. 169). 

Серед свити Біллі були письменники та поети, що цінували по-

справжньому прекрасні речі, у тому числі й творчість Кітса. Образ 

титана, змальований поетом, здавався їм щасливим, бо ріднився з ними 

авантюрністю духа, сміливістю, непокірністю та творчістю, а значить, 

давав їм надію на успіх їх сміливого починання – колонізації далекої 

планети. Cтолиця Гіперіона була названа ними Кітс – на честь поета, 

який здавався їм найчистішим взірцем поета-творця (Simmons, 1989, p. 

169). Проте на час розповіді планета знаходиться на окраїні Імперії, а 

Кітс майже зруйнований – більша частина міста у руїнах через паніку 

перед нападами монстра Шрайка – породження технічного прогресу 

майбутнього. У цьому є певна паралель з літературним спадком Кітса та 

інших великих письменників, який зараз занепадає та забувається 
людством, поступаючись під натиском цивілізації, та технічного 

прогресу, що приніс масову культуру. Так, автор вводить проблему 
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зіткнення культури та цивілізації, у якій культура, на превеликий жаль, 

програє. Прекрасні та колись величні пам’ятки відходять на склад історії 

– і це не може не турбувати автора. Масова культура, представлена у 

романі глобалізованою та уніфікованою імперією Гегемонією, де людям 

насаджують чуттєві задоволення та простий доступ до інформації, а 

справжню культуру не розвивають, веде людство до деградації, яка вже 

була описана вище. Люди перестають читати, і з цим втрачають важливу 

частину своєї пам’яті та культури, що автор вважає однією з найбільших 

проблем сьогодення та, вірогідно, майбутнього, а роман призваний 

попередити читачів про можливі наслідки. 

Цитати з творів Кітса відтіняють атмосферу сцен роману, 

розставляють додаткові акценти у романі, пов’язуючи минуле та 

майбутнє, повторюваність ситуацій в історії,  та вкладають у репліки та 

вчинки героїв нові смисли, навіяні розірваною постмодерністською 

епохою. Цитати ніби з’єднують часи та історичні епохи, відновлюють 

історичну пам’ять, загублену у майбутньому. Наприклад, подорож 

паломників через місця Гіперіона, покинуті людьми, супроводжується 

такими словами з «Оди грецькій вазі»: 

Хто ці, які принести жертву йдуть? 

До вівтаря якого їхній шлях? (Simmons, 1989, p. 215).  

Завдяки цій цитаті читач вперше замислюється про справжню роль 

паломників у романі, чи не є вони жертвою заради високих цілей. 

Повторюваність сюжетів та ситуацій також відсилає читача до проблеми 

пам’яті: розуміння проблем минулого та засобів їх вирішення може 

допомогти людству на сучасному етапі розвитку у вирішенні його 

«нових» проблем та задач, з якими вже зіштовхувалися люди минулого. 

Картина, зображена Кітсом, набуває темного пророчого звучання, 

передрікає паломникам, які йдуть через покинуту планету до лігва чи то 

демона, чи то божества Шрайка, загибель. Також автором ще раз 

стверджується роль поета як пророка та співця людського життя й 

людської історії, що співвідноситься з ідеєю Лонгфелло про виключне 

місце, яку займають у суспільстві митці. 

Велика кількість цитувань Кітса каже про глибоке вивчення 

Сіммонсом творчості та філософських поглядів поета. Лише тільки у 

«Гіперіоні» ми зустрічаємо 11 цитат з поем та віршів Кітса, переважно з 

«Гіперіона» та «Падіння Гіперіона», а також сонетів та «Оди до грецької 

вази». Також Сіммонс двічі звертається до листування Кітса. Зазвичай, 

листи Кітса приводить кібрід Джонні, як відлуння далеких спогадів, які 

вже не повернути, як за Сіммонсом не повернути і усе минуле, а думки 

Кітса приписуються Сіммонсом різним вигаданим чи справжнім 

мислителям двадцятого сторіччя чи минулого. Так, фраза «Слова є 

об'єктами вищого порядку, це речі свідомості» (Simmons, 1989, p. 147) у 

романі належить письменнику Уільяму Гесу. Вкладаючи думки Кітса в 
уста різних мислителів та звичайних людей ХХ століття та майбутнього, 

автор підкреслює їх універсальність та непідвладність часу. 
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Сіммонс по-новому обіграє не лише думки Кітса, але й образи 

героїв з поем романтика. Одну з паломників до планети звуть Ламія – на 

честь героїні елліністичної поеми Кітса «Ламія». Поема є інтерпретацією 

античного міфу про Ламію – напівжінку, напівзмію, яка могла красою 

причаровувати чоловіків, щоб потім пити їх кров. Ламія закохується у 

юнака на ім’я Лікій і отримує можливість бути з ним після допомоги 

Геркулеса, що змінює її зміїне тіло на тіло прекрасної дівчини, проте на 

весіллі її викриває вчитель Лікія – Аполлоній, який вбиває дівчину. Ден 

Сіммонс обіграє не античний оригінал, а саме кітсевську інтерпретацію 

міфу, що підтверджує фраза кібріда Кітса, звернена до Ламії: «Твоє ім’я 

не робить тебе чудовиськом» (Simmons, 1989, p. 159). Тобто, автор 

звертається не до історії хитрої змії, а нещасної закоханої.-  

У романі у ролі закоханих виступають кібрід Джона Кітса та 

паломниця Ламія Брон. Проте Сіммонс дзеркально відображує історію з 

кітсевської поеми: за чудовисько приймають не Ламію, а її коханця 

Джонні, бо він був породженням змішення людини та машини – 

своєрідним монстром, тому їх кохання було зруйноване вбивством 

Джонні. Така інтерпретація міфу про Ламію демонструє погляд Сіммонса 

на сучасний йому світ як на місце, де все перевернулось верхом донизу, 

де все не так, як повинно бути, світ, де щось не правильно, і у якому саме 

нам, його читачам ще належить все виправити.  

Ще одна героїня з кітсевіськім ім’ям – Монета-Мнемозина, 

супутниця Шрайка. Цікаво, що саме Монеті більше підходить роль 

Ламії-чудовиська у романі, бо вона станов*/иться монстром у руках 

свого коханця полковника Федмана Касада: «Він відкриває очі і бачить ... 

величезний сталевий шип, виростає між грудей Монети, ... він бачить по 

гранях шипа кров, що збігає, кров капає на тіло Монети - бліде, воно 

знову стало дзеркальним, холодним, як мертвий метал, ... губи Монети 

в'януть і закочуються всередину ... на місці зубів блищать металеві леза, 

пальці … перетворюються на шипи» (Simmons, 1989, p. 137), після чого 

він вирушає на Гіперіон, щоб її вбити. Монета уособлює у собі час, тобто 

Сіммонс зображує час як чудовисько, невмолиму машину, яка вбиває 

людей без жалю та не щадить нікого. Її образ рідниться з міфологічним 

Сатурном, або ж Хроносом (хронос у перекладі з грецького означає 

«час»), який пожирає власних дітей. Героїню з таким самим ім’ям 

зустрічаємо у поемі «Падіння Гіперіона», але у Кітса вона репрезентує 

світлий образ часу як хранителя мудрості тисячоліть. Саме вона 

відкриває ліричному герою таємниці повстання титанів, вона – 

хранительниця пам’яті, про що вже йшлося у минулому розділі. Дівчина 

Рахіль, перетворившись на Монету, знаходить безсмертя - вона існує 

поза часом, й існує в усі часи, а значить - у вічності. Отак, мрія про 

людське безсмертя втілюється у міфопоетичному ключі. 

Таким чином, важливим джерелом алюзій постмодерністського 
роману є творчість та життя англійського романтика Джона Кітса, який є 

найяскравішим прикладом поета для Сіммонса. У тексті ми зустрічаємо 
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численні цитати та алюзії з кітсевських поем. Це – разом зі 

ствердженнями Сіммонса в інтерв’ю – дає змогу говорити про поему 

«Гіперіон. Фрагмент» як про претекст роману. Назва роману 

співвідноситься з назвою поеми Кітса «Гіперіон», роман починається 

двома епіграфами з листів Кітса. Головний герой роману Мартін Силен 

розмовляє віршами Кітса. Більш того, сам Кітс, а точніше, його кібрід, 

стає героєм «Гіперіона» Сіммонса. За допомогою цих алюзій Сіммонс 

виражає свої власні міркування та створює ядро проблематики роману, 

яке включає проблеми відношень між творцями та творіннями, 

безсмертя, незворотності часу, втрати історичної пам’яті. Сіммонс 

поділяє погляд Кітса на еволюцію як єдиний вірний шлях розвитку 

людства. За допомогою алюзій на тексти Кітса Сіммонс також апелює до 

проблеми зниження культурного рівня людства та занепаду культури 

читання, а також зниження статусу класичної літератури. Саме тому 

іронічний модус пастіша у романі спрямований проти масової літератури 

та хибних цінностей споживацького суспільства. 

У романі Сіммонс приходить до висновку, який постулював ще 

Кітс, що поети – найважливіші члени суспільства, бо вони творять 

існуючу реальність за допомогою слова. Вони ті, хто має справжнє 

безсмертя, бо безсмертя – це те, що людина лишає по собі: згадки про неї 

та її творчий спадок.  
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Лучко Е. А. Роман Дена Сіммонса «Гіперіон» у контексті 

інтертекстуальних зв’язків з творчістю Джона Кітса 

У статті аналізується специфіка інтертекстуальних зв’язків роману 

Д. Сіммонса «Гіперіон» з творчістю англійського поета-романтика 

Джона Кітса, а саме поемами «Гіперіон», «Падіння Гіперіона», «Ламія» 

та віршем «Ода грецькій вазі». Актуальність здійсненої роботи 

зумовлена відсутністю систематизованого огляду інтертекстуальних 

посилань роману «Гіперіон». Особливості постмодерної версії міфу у 

Сіммонса розглядаються як результат полілогу сучасного бачення образу 

Гіперіона як з античним циклом «Титаномахія», так і з європейською 

романтичною традицією сприйняття та художнього відображення історії 

про Гіперіона, представленою творчістю Дж. Кітса. Аналізується процес 

трансформації романтичних образів у сюжетно-проблематичному вимірі 

роману за допомогою прямого цитування, алюзій та ремінісценцій. 

Епіграфи роману, що звертаються до особистого листування Дж. Кітса, 

визначаються як ключ до розуміння підтексту твору.  

Ключові слова: Сіммонс, Гіперіон, Кітс, інтертекст, ремінісценція 

 

Лучко Э. А. Роман Дэна Симмонса «Гиперион» в контексте 

интертекстуальных связей с творчеством Джона Китса 

В статье анализируется специфика интертекстуальных связей 

романа Д. Симмонса «Гиперион» с творчеством английского поэта-

романтика Джона Китса, а именно поэмами «Гиперион», «Падение 

Гипериона», «Ламия» и стихотворением «Ода греческой вазе». 

Актуальность проделанной работы обусловлена отсутствием 

систематизированного обзора интертекстуальных ссылок романа 

«Гиперион». Особенности постмодернистской версии мифа у Симмонса 

рассматриваются как результат полилога современного видения образа 

Гипериона как с античным циклом «Титаномахия», так и с восприятием 

и художественного отображением истории о Гиперионе в творчестве 

Дж. Китса. Анализируется процесс трансформации романтических 

образов в сюжетно-проблемном пласте романа с помощью прямого 

цитирования, аллюзий и реминисценций. Эпиграфы романа, которые 

обращаются к личной переписке Дж. Китса, определяются как ключ к 

пониманию подтекста произведения. 
Ключевые слова: Симмонс, Гиперион, Китс, интертекст, 

реминисценция 
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Luchko E. A. Novel “Hyperion” by Dan Simmons in the Context of 

Intertextual Ielationships with Literary Works by John Keats  

The article analyses the specificity of intertextual connections of novel 

“Hyperion” and its continuation “The Fall of Hyperion” by Dan Simmons with 

the works of the English romantic poet John Keats, namely narrative poems 

Hyperion, The Fall of Hyperion, Lamia and poem Ode to the Greek Vase. The 

topicality of the work done is due to the lack of systematic review of the 

intertextual references presented in novel "Hyperion", as well as to the great 

popularity of Dan Simmons in Ukraine and abroad. The features of the 

postmodern version of the myth by Simmons are considered as the result of 

the polylogue between the modern vision of the Hyperion’s image, the ancient 

cycle Titanomachy and the European romantic tradition, in which the 

perception and artistic reflection of the history about Hyperion are represented 

by the literary works by J. Kits. The process of transforming romantic images 

inside the problematic dimension of the novel using direct quotation, allusions 

and reminiscences is analysed. These allusions are studied as the ones creating 

the problem core of the novel, with respect to modern threats and issues, such 

as development of AI. Epigraphs of Simmons’s “Hyperion”, which refer to the 

personal correspondence of J. Keats, are defined as the key to understanding 

the subtext and connotations of the novel. Literary legacy by Keats is seen as 

the source of evolutionary views, shared by Simmons, as well as the 

background helping the modern author refer to the downfall of the general 

cultural level and reduction of the importance of classic literature. 

Key words: Simmons, Hyperion, Keats, intertext, reminiscence 
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ОНОМАСТИЧНИХ 

КУЛЬТУРЕМ У КОРОТКІЙ ПРОЗІ Х.Л.БОРХЕСА  

З давніх-давен переклад виконував і продовжує виконувати 

функцію посередника у міжкультурній комунікації. Саме завдяки 

перекладу стають можливими та розвиваються контакти між культурами 

та народами різних цивілізацій та епох. Проте, часто-густо, зокрема, за 

часів домінування суто лінгвістичних напрямів у теорії перекладу 

https://orcid.org/0000-0002-7537-4563
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діяльність перекладача розглядалася як елементарна трансформація 

мовних структур мови оригіналу (далі — МО) відповідно до норм мови 

перекладу (далі — МП).  Питання про те, що переклад не дорівнює 

співвідношенню мовних структур тексту оригіналу (далі — ТО) і тексту 

перекладу (далі —ТП), вперше порушив Ж. Мунен у своїй праці 

„Теоретичні проблеми перекладу” (Mounin, 1963). З часів виходу у світ 

цієї праці (1963) і до сьогодні вважається, що перекладач має справу не 

лише з мовними структурами, але й з культурою, яка лежить в основі 

мови. Нове осмислення перекладу у виконанні Ж. Мунена призвело до 

так званого „культурного повороту”. Як зазначає Г. Кузенко, „цей термін 

означає зміщення акцентів у вивченні перекладу на його культурні 

аспекти і відповідає назві нового культурологічного напрямку, який стає 

визначальним для перекладознавства в новому столітті” (Кузенко, 2017). 

С. Басснет та А. Лефевр, засновники культурологічного напрямку у 

перекладознавстві, наполягають, що саме культура є оперативною 

одиницею перекладу (Bassnett & Lefevere, 1998). Тож вивчення 

закономірностей відтворення у перекладі культурем, у нашому випадку 

ономастичних, продиктовано актуальністю перекладознавчих розвідок з 

акцентом на культурних вимірах.  

Мета роботи — проаналізувати загальні закономірності відтворення 

ономастичних культурем у короткій прозі Х.Л. Борхеса. Об’єктом 

дослідження виступають ономастичні культуреми іспаномовного ареалу 

у бінарному співставленні з українською культурою.  

Предметом дослідження стали прийоми відтворення ономастичних 

культурем у перекладах В. Шовкуна.  

Матеріалом дослідження слугували ономастичні культуреми 

загальною кількістю близько 250 одиниць. 

У перекладознавстві існує чимало термінів, що позначають відмінні 

для двох або більше національно-культурних систем елементи культури: 

культурні слова, культурні терміни, реалії, культуреми тощо. У 1969 

виходить у світ одна з перших засадничих праць радянських 

перекладознавців С. Влахова та С. Флоріна, у якій дослідники 

використовують термін „реалія” для позначення елементів, що мають 

історичний та культурний колорит (Влахов & Флорин, 1980). Р. Зорівчак, 

видатна українська дослідниця у галузі перекладознавства, посилається 

на С. Влахова та С. Флоріна і також вживає термін „реалія” (Зорівчак, 

1989). 

У 1983 році, німецький дослідник Г. Фермеєр (Vermeer, 1983), а за 

ним кількома роками пізніше К. Норд (Nord, 1997), апелюють до терміна 

„культурема”. П. Ньюмарк (Newmark, 1992), визначна фігура в 

англомовному перекладознавстві, спирається тлумачення культури та її 

сфер Ю. Найди (Nida, 1964), і у своїй праці „Manual de traducción” бере 

на озброєння термін „культурні слова” (cultural words) . В англомовному 
дискурсі також можна зустріти термін „культурні терміни”. У цій 

розвідці ми користуємося терміном  „культурема” як таким, що 
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найкраще та найширше відображає цей перекладацький феномен: 

вербальний або паравербальний елемент, за яким стоїть фонова 

культурна інформація культури А, яку можуть не зрозуміти, не зрозуміти 

частково або зрозуміти неправильно носії культури Б. 

 На наш погляд, заточений під національно-історичні та етнічні 

рамки термін „реалія” має суто лінгвальне, більш конкретне значення, 

аніж культурема, яка включає у себе не тільки семи колориту і 

локальності, але й соціальну, лінгвальну та ектралінгвальну культури.  

Проблеми, які виникають під час перекладу ономастичних 

культурем (реалій) розглядають у своїх працях В. Виноградов, С. Влахов 

і С. Флорін, Р. Зорівчак та ін.   

В. Виноградов, приміром, стверджує, що власне ім’я —  завжди 

реалія (Виноградов, 2001). У мовленні воно називає і справді існуючі або 

ж вигадані об’єкти думки, особи або місця, унікальні у своєму роді і 

неповторні. У кожному такому імені міститься інформація про локальну і 

національну приналежність названого ним об’єкта . Крім того, дослідник 

наголошує, що у літературному перекладі власні імена не тільки 

називають істот та об’єктів, але й вказують на національну 

приналежність. Таким чином власні імена сприяють збереженню 

національного колориту. С. Влахов та С. Флорін відносять власні імена 

до безеквівалентної лексики, яка наділена національним колоритом, що 

ріднить їх з реаліями. На думку Р. Зорівчак, топоніми та антропоніми 

можна віднести до реалій, адже „такі слова сприяють створенню 

національного колориту, часто в них —  відгомін історії”. 

Вибір прийомів для перекладу ономастикону, як зауважує О. 

Чередниченко, „залежить від від характеру контактів мови-джерела з 

мовою перекладу, а також традицій перекладання” (Чередниченко, 2007).  

Транскрибувати власне ім’я чи перекладати залежить, на думку 

перекладознавців, від самого імені, від пов’язаної з ним і його 

референтом традиції та від контексту. Згадані нами С. Влахов і С. Флорін 

пропонують класифікувати власні імена за семантичним принципом і 

вже відповідно до категорії визначати доцільний прийом відтворення 

конкретної ономастичної одиниці (Влахов & Флорин, 1980):  

1) імена-знаки, які тільки називають об’єкти: завжди 

транскрибуються, виняток — омонімія з іншим словом у МП; 

2) імена, які мають певний семантичний зміст: здебільшого 

перекладаються, однак, серед них виділяють, які за традицією, або тільки 

транскрибуються (наприклад, назви періодичних видань), або тільки 

перекладаються.  

3) імена, які в залежності від контексту, міняють свою 

приналежність до до однієї з наведених груп: в цілому, всі 

транскрибуються, однак винятки становлять випадки, коли слід 

відтворити внутрішню форму слова і власне ім’я певною мірою має 
набути рис загального.  
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Втім, як запевняє В. Виноградов, у повсякденному спілкування, де 

власні назви виконують свою звичну комунікативну функцію, внутрішня 

форма, як правило, не сприймається. Внутрішня форма будь-якого імені 

відображає словотворчий процес під час первинної номінації і може бути 

або очевидною або стертою, неясною. Нею нехтують, навіть якщо 

внутрішня форма зрозуміла, і їй не приписують інші функції, приміром, 

оцінкову, хоча потенційна оцінковість все-таки зберігається. Відтворення 

внутрішньої форми звичайних власних імен може призвести до 

інформаційного викривлення і плутаниці, в першу чергу, у топоніміці 

(Виноградов, 2001). Топоніми В. Виноградов поділяє на звичайні та 

меморативні. Останні містять у собі додаткову смислову інформацію, яка 

може бути надзвичайно важливою для перекладача.  

Коли як конотація (яку містить внутрішня форма), так і національна 

приналежність є значущими для тексту, П. Ньюмарк рекомендує для 

початку перекласти власне ім’я на МП, а потім наблизити його звучання 

до МО (Newmark, 1992). 

Деякі ономастичні культуреми, такі як імена відомих людей, 

згадування персонажів інших літературних творів, часто вимагають  при 

перекладі окремого коментаря. Як вдало зауважує Ю. Лобода, „розкриття 

лінгвокультурологічної складової та прагматичного потенціалу 

топонімічних та історичних реалій МО не завжди досягається завдяки 

застосуванню транскрипції та транслітерації —  у деяких випадках 

додаткова інформація може бути подана лише у спеціальних заувагах до 

тексту перекладу”  (Лобода, 2011). 

 Навіть ті власні імена, які не стали загальною назвою, можуть 

набувати оцінкової сили. Шляхом порівняння та натяку вони 

характеризують літературних персонажів (Виноградов, 2001). Тут 

йдеться про так звані промовисті імена — власні імені з більш-менш 

зрозумілою внутрішньою формою — проблему і досі не вирішену, попри 

велику кількість літератури на цю тему (Влахов & Флорин, 1980). 

Промовисті імена у першу чергу натякають на визначальну рису 

характеру, зовнішності чи вид діяльності.  С. Влахов та С. Флорін, 

приміром, вважають, що їх слід розшифровувати, якщо для цього є 

підстава у тексті, їхній зміст підкреслюються контекстом, а наміри 

автора —  зрозумілі.  

Окрему проблему становлять власні назви, які можуть бути 

незрозумілими навіть для читача ТО. Навіть за звичайною формою 

власного імені може ховатися прихований сенс, часто глибокий (Влахов 

& Флорин, 1980). Саме такі „непрозорі”ономастичні культуреми є чи не 

найбільш характерними для короткої прози Х.Л.Борхеса.  

У результаті перекладознавчого аналізу ономастикону збірки новел 

та оповідань „Вигадані історії” були також виявлені такі розряди власних 

назв:  
Ⅰ. Антропоніми: 
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1) імена (як вигадані, так  і справжні) видатних діячів культури 

(зокрема літератури) та історичних персоналій: Bioy Casares — Біой 

Касарес, Ezra Buckley —  Езра Баклі; 

2) імена персонажів художніх творів (як авторства Х.Л.Борхеса, 

так і інших): Tartarin —  Тартарен, Stephen Albert —  Стівен Елберт; 

Ⅱ. Топоніми: aldea de Ashgrove —  село Ешґроу, de Corrientes y 

Talcahuano —  на розі вулиць Кор’єнтес і Талькуано; 

Ⅲ. Хрематоніми: Vida de Antonino Heliogábalo —  „Житії Антоніна 

Ґеліоґабала”, Novelas ejemplares —  „Напучувальні новели”.  

У відсотковому співвідношенні зібрані нами дані виглядають так 

(табл. 1):  

Таблиця 1. Відсоткове співвідношення видів проаналізованих онімів 

 

 

Порівнюючи онімічний склад оповідань Х.Л.Борхеса та, скажімо, 

творів М. Пруста (Н. Сопилюк, 2009), можна дійти висновку, що 

співвідношення розрядів ономастичних культурем є індивідуальним для 

кожного автора. У творах Х.Л.Борхеса, приміром, серед інших онімів 

хрематоніми та назви книг та інших видань зокрема становлять доволі 

значний відсоток, що, безперечно, вказує та таку ознаку ідіостилю цього 

автора як інтертекстуальність.  

У результаті зіставлення власних назв ТО з їхніми відповідниками у ТП 

було виявлено такі прийоми відтворення ономастичних культурем (див. табл. 2): 

Таблиця 2. Відсоткове співвідношення проаналізованих прийомів 

відтворення ономастичних культурем 
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Транскрипція. Термін „транскрипція” ми трактуємо за 

визначенням Р. Зорівчак: „це віднайдення якомога точнішого 

відповідника через запис звучання слів ( у тому числі, реалій) мови-

джерела графемами мови-сприймача” (Зорівчак, 1989). До XX ст. 

перевага надавалася транслітерації власних імен — передачі по літерах 

слів, записаних в одній графічній системі, засобами другої графічної 

системи, що сприяло появі варіантів, які не зовсім відповідають 

фонетичній формі оригіналу (наприклад, Newton —  Невтон).  

Слід зауважити, що нині, як правило, власні назви 

перекладаються шляхом транскрибування (Виноградов, 2001; Влахов 

& Флорин, 1980; Зорівчак, 1989; Newmark, 1992). На думку дослідників, 

транскрипція є дієвим способом зберегти національну приналежність 

власної назви, коли вона не має жодних інших конотацій. За словами В. 

Виноградова, транскрибовані імена поруч з іншими реаліями є тими 

елементами перекладу, які зберігають свою національну самобутність у 

словесній звуковій форм (Виноградов, 2001).  

Наше дослідження підтверджує теорію: транскрипція є 

найпоширенішим прийомом відтворення власних назв —  53,2% усіх 

проаналізованих  нами ономастичних культурем було відтворено шляхом 

транскрибування.  

Хотілося б зазначити, що у перекладах оповідань зі збірки 

„Вигадані історії” трапляються приклади транскрипції не лише з 

іспанської мови (Alfonso Reyes —  Альфонсо Реєс), але й з англійської 

(George Berkeley — Джордж Берклі), французької (Baton Rouge —  

Батон-Руж), латинської (Orbis Tertius —  Орбіс Терціус), китайської (Hai 

Feng —  Хайфин) тощо. Найчисленнішу групу онімів, відтворених 

шляхом транскрипції, становлять антропоніми та топоніми. Зауважимо, 

що серед цих антропонімів присутні імена видатних людей, які 
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безперечно, є культуремами, адже несуть у собі культурну інформацію, 

яка зрозуміла для читача оригіналу, однак або почасти незрозуміла, або 

незрозуміла повністю для читача перекладу. Мова йде про імена таких 

відомих в Латинській Америці та Аргентині зокрема персоналій як 

Адольфо Біой Касарес, Енріке Аморім, Нестор Ібарра, Есекіель Мартінес 

Естрада та багато інших. Між іншим, імена цих визначних 

латиноамериканців разом з іменами інших відомих та маловідомих 

літераторів, письменників, правителів, філософів винесено у примітки у 

кінці видання.  

Іноді, як це часто трапляється у творах Х.Л.Борхеса, з’ясування 

культурної інформації може стати викликом не лише для читача 

перекладу, але й тексту оригіналу. В оповіданні „Сад з розгалуженими 

стежками”  Ю Цун —  агент Німецької імперії —  передає у Берлін назву 

міста, яке слід було знищити — Альбер (Франція). Аби донести цю 

шпигунську інформацію, Ю Цун вбиває видатного в Англії синолога 

Стівена Елбера. Шеф головного героя розшифровує загадку: англійське 

прізвище Елберт (Albert) по-французьки вимовляється як „Альбер”. 

Перекладач виніс це пояснення у примітки внизу сторінки, адже самої 

лише транскрипції могло б забракнути для розуміння сенсу оповідання.  

Поєднання транскрипції та приміток, на нашу думку, є вдалою та 

ефективною комбінацією, оскільки звукове відтворення імені дозволяє 

зберегти його національний колорит, а пояснення у примітках роз’яснює 

ту додаткову інформацію, яка за ним ховається.   

Калькування. За Р. Зорівчак, калькування —  це „особливий вид 

запозичення, коли структурно-семантичні моделі мови-джерела 

відтворюються поелементно матеріальними засобами мови-сприймача” 

(Зорівчак, 1989).  

Згідно з даними нашого аналізу, другим за поширеністю прийомом 

перекладу ономастичних культурем (21,8%) є саме такий перекладацький 

прийом. У першу чергу мова йде про калькування назв літературних 

творів, на які повсякчас посилається Х.Л.Борхес у своїй короткій прозі. 

Варто відмітити, що у тому випадку, якщо назва твору у тексті оригіналу 

зазначена іспанською (навіть якщо це переклад з іншої мови), то 

перекладач відкриває лапки і відтворює назву шляхом калькування: 

Imitación de Cristo —  „Наслідування Христа”, Vida de Antonino 

Heliogábalo —  „Житії Антоніна Ґеліоґабала”. Якщо ж в оригіналі назва 

вказана будь-якою іншою мовою, перекладач у більшості випадків 

ставить у лапки оригінальну назву (без змін), а у примітках вже її 

калькує. Якщо така назву твору повторюється в оповіданні, то 

перекладач вживає кальковану версію. Для ілюстрації вищезазначеного 

наводимо приклад: 

Оригінал: 

Esa  técnica  de  aplicación  infinita  nos  insta  a  recorrer  la  Odisea 

como  si  fuera  posterior  a  la  Eneida y  el  libro  Le  jardin  du  Centaure a  

madame  Henri  Bachelier  como  si  fuera  de  madame  Henri  Bachelier. 
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Переклад: 

Ці прийоми можна застосувати в безлічі випадків —  вони спонукають нас 

читати „Одіссею” так, ніби вона була написана після „Енеїди”, а книжку „Le  

jardin  du  Centaure”* пані Анрі Башельє так, мовби її написала пані Анрі Башельє.  

У примітках читаємо: * Сад кентаврів (фр.).  

У поодиноких випадках перекладач відходить від цих правил і відтворює 

шляхом калькування назву з іншої мови: Hung Lu Meng —  „Сон у червоному 

теремі”. У примітках перекладач додає: Знаменитий роман китайського 

письменника Сюециня (справжнє ім'я Чао Джань).  

На нашу думку, калькування у поєднанні з примітками є одним з 

найефективніших прийомів перекладу власних назв.  

Традиційний відповідник. У загальному, чи транскрибує перекладач 

власне ім’я, чи ні, залежить від того, чи воно вже має усталений переклад або, 

іншими словами, традиційний відповідник. Традиційними є заміни певних фонем, 

що порушують принцип транскрипції. У першому випадку слово не підлягає 

змінам, навіть якщо його форма відповідає сучасним вимогам до транскрибування  

(Влахов & Флорин, 1980). Наприклад, у всіх випадках, коли іспанська літера „g” 

передається за допомогою української „г” замість „ґ”:  Гонгора замість Ґонґора, 

Арагон замість Араґон, Мігель де Сервантес замість Міґель де Сервантес. У 

другому — перекладач транскрибує власне ім’я і максимально наближає його 

фонетичну форму до оригінального звучання настільки це дозволяє МП (Влахов 

& Флорин, 1980). Слід пам’ятати, що традиційний відповідник (окрім реальних 

географічних назв) зазвичай мають імена історичних осіб, святих та монархів: ісп. 

Cristóbal Colón —  укр. Христофор Колумб, ісп. Camino de Santiago —  укр. Шлях 

святого Якова тощо. При відтворенні географічних назв П. Ньюмарк закликає 

поважати вибір носіїв МО і вказувати правильне ім’я, а не усталений викривлений 

переклад, коли це можливо (наприклад, Освенцім замість Аушвіца) (Newmark, 

1992).  

Під час перекладознавчого аналізу було зафіксовано, що використання 

традиційного відповідника є третім за поширеністю прийомом відтворення 

ономастичних культурем (20,6%).  Зауважимо, що традиційні відповідники 

зустрічаються найчастіше при відтворенні топонімів: Armenia —  Вірменія, Brasil 

—  Бразилія. Цікавим є той факт, що при відтворенні складених власних назв в 

українському відповіднику традиційно з’являється дефіс між словами: Salto 

Oriental —  Сальто-Орієнталь, Rio Grande do Sul — Ріу-Ґранді-ду-Сул. Серед 

культурем, відтворених через традиційні відповідники, є чимало референтів, які 

належать до світової культури: Descartes —  Декарт, Jesucristo —  Ісус Христос.  

Також під час аналізу було виявлено, що за умови, коли традиційний 

відповідник існує, перекладач не завжди його використовує: Lucerna —  Люцерна 

(традиційний відповідник — Люцерн), Erzerum —  Ерзерум (традиційний 

відповідник —  Ерзурум), Miguel de Cervantes —  Міґель де Сервантес (Мігель де 

Сервантес), Goethe —  Ґете (Гете). Такого роду відхилення ми вважаємо за 

доцільне пояснити авторським стилем перекладів В. Шовкуна, який віддає 
перевагу транскрипції відповідно до сучасних вимог.   
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Можливість застосування традиційного відповідника під час відтворення 

власних назв з одного боку полегшує, а з іншого —  ускладнює роботу 

перекладача. Аби усі власні назви, що трапляються у творі, були відтворені 

адекватно, перекладач повинен або володіти неабиякою ерудицією, або витратити 

чимало часу на перевірку наявності у власної назви українського відповідника.  

Комбінована реномінація. Цей прийом полягає у комбінуванні 

транскрипції з уточнювальним словом.  

Комбінована реномінація напрочуд рідко (лише у 1,6 % випадків) 

зустрічається у перекладах оповідань Х.Л.Борхеса. У всіх розглянутих нами 

випадках цей прийом застосовувався під час перекладу топонімів: delta del Axa —  

дельта річки Акса, en una librería de Corrientes y Talcahuano —  книгарня на розі 

вулиць Кор'єнтес і Талькуано, Tsingtao —  місто Ціндао, el Ancre —  долина Анкре.  

Комбінована реномінація приходить на допомогу перекладачеві, коли 

необхідно уточнити, про який об’єкт йде мова, тобто є доречною, коли слід надати 

імпліцитній інформації, що ховається за культуремою,  вербальної форми. 

Інші перекладацькі прийоми. До інших прийомів  (2,8%) ми віднесли 

спорадичні випадки використання транспозиції (la edición de Dresden —  

дрезденське видання), транслітерації (Ouro Preto —  Оро Прето), а також 

поєднання декількох прийомів: La conque —  журнал „Мушля” („La conque”).  

Ми вважаємо, що поєднання декількох прийомів перекладу є скоріше 

ситуативною опцією, яка не підпорядковується якомусь конкретному наміру чи 

тактиці перекладача.  

Висновки. Отже, як ми мали нагоду переконатися, ономастичні культуреми 

є тими елементами, що несуть у собі фонову культурну інформацію, яку можуть 

не зрозуміти, не зрозуміти частково або зрозуміти неправильно носії іншої 

культури. Перед перекладачем стоїть завдання: зробити таку інформацію 

зрозумілою для реципієнта перекладу. Аби досягти цієї мети, перекладу слід 

ідентифікувати такого роду інформацію і правильно її подати читачеві. Таким 

чином, перекладач повинен володіти не лише мовними знаннями, але й 

культурними. Крім того, як засвідчують результати нашого дослідження, 

культурна ерудиція перекладача не може обмежуватися кордонами країн, з 

мовами яких він працює. Це мають бути всеосяжні знання з різних галузей: від 

географії світу до, приміром, національної літератури Китаю. Окрім передачі 

фонової культурної інформації, перекладачеві не слід забувати і про збереження 

національного забарвлення таких елементів.  

Під час відтворення ономастичних культурем, перекладач послуговується 

такими прийомами як транслітерація, традиційний відповідник, калькування та 

комбінована реномінація, які доповнюються відповідними примітками. Такі 

перекладацькі прийоми допомагають передати колорит першотвору та 

забезпечити адекватність його сприйняття.  
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Марчук М.С. Особливості відтворення ономастичних культурем у 

короткій прозі Х.Л. Борхеса 

У статті розглянуто особливості відтворення ономастичних культурем у 

художній літературі на прикладах перекладів короткої прози Х.Л.Борхеса. 

Проаналізовано відмінні тлумачення терміна „культурема”. Встановлено, що 

власні імена належать до ономастичних культерем. Визначено, що 

найрозповсюдженішими прийомами відтворення ономастичних культурем в 

оповіданнях та новелах Х.Л.Борхеса (у перекладах В. Шовкуна) є транскрипція, 

традиційний відповідник (усталений переклад), калькування і комбінована 

реномінація. У результаті дослідження було з’ясовано, що такі перекладацькі 

прийоми допомагають  зберегти колорит тексту оригіналу  і забезпечити 

адекватність тексту перекладу. У висновках зазначено, що задля досягнення 

адекватності та еквівалентності перекладач повинен володіти не лише 

лінгвістичними знаннями, але й культурологічними.  

Ключові слова: ономастична культурема, транскрипція, традиційний 

відповідник, калькування, комбінована реномінація.  

 

Марчук М.С. Особенности передачи ономастических культурем  в 

малой прозе Х.Л.Борхеса 

В статье рассматриваются особенности передачи ономастических 

культурем в художественной литературе  на примерах малой прозы Х.Л.Борхеса. 

Проанализированы разные истолкования термина  „культурема”.  Установлено, 

что имена собственные принадлежат к ономастическим культуремам. 

Определено, что самыми распространенными приемами  передачи 

ономастических культурем в рассказах и новеллах Х.Л.Борхеса (в переводах В. 

Шовкуна) есть транскрипция, традиционно установившиеся эквиваленты, 

калькирование и комбинированная реноминация. В результате исследования было 

установлено, что такие переводческие приемы помогают сберечь колорит текста 

оригинала и обеспечить адекватность текста перевода. В выводах указано, что с 

целью достичь адекватности и эквивалентности переводчик должен обладать не 

только лингвистическими знаниями, но и культурологическими.  

Ключевые слова: ономастическая культурема, транскрипция, традиционно 

установившиеся эквиваленты, калькирование, комбинированная реноминация.  

 

Marchuk M.S. Peculiarities of Rendering Onomastic Culturems in Short 

Stories by J.L.Borges   

The article considers different options of rendering onomastic culturems in short 

stories by J.L.Borges. Various scientific interpretations of the term culturem are being 
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analysed in this articles. It has been established that proper names form part of onomastic 

culturems. It has been determined that the most frequent ways of rendering onomastic 

culturems in short stories by J.L.Borges (in the translations by V. Shovkun) are 

transcription, traditional (established) equivalent, calque or loan translation and combined 

renomination. As a result of the investigation it has been stated that in order to obtain 

adequacy and equivalence not only language knowledge is required from the translator, 

but also culture knowledge.  

Key words: onomastic culturem, transcription, traditional equivalent, calque, 

combined renomination.  

Стаття надійшла до редакції ‒ 4.04.2019 

Стаття прийнята до друку ‒ 08.04.2019 

Рецензент ‒ к.філ.н, доцент кафедри теорії та практики 

перекладу з романських мов імені Миколи Зерова, 

Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Г.Г. Верба 

 

 

УДК 821.111 – 14 

 

І.А. Рева 

 

https: // orcid.org/0000 – 0003 – 5326 

 

ГРАМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ЛІРИЦІ ДЖ.Г. БАЙРОНА 

Народи земної кулі ніколи не жили ізольовано один від одного. Між 

ними завжди існували економічні, дипломатичні, політичні, культурні й 

інші зв’язки. З постійним загальнолюдським прогресом зростають і 

міцніють взаємовідносини між народами. Для взаєморозуміння народів, 

що говорять різними мовами, найбільш ефективним засобом є переклад, 

тобто передача засобами своєї мови того, що створено іншою мовою. 

Переклад охоплює дуже широку сферу суспільної діяльності. 

Перекладаються з однієї мови на іншу художня література з усіма її 

різновидами: вірші, проза, драматургія, наукова – з усіх галузей 

людського знання, технічна, воєнна, науково-популярна, 

мистецтвознавча та інша література (Питання перекладу, 1957, с. 5). 

Поряд з перекладом книг відбувається переклад багатьох дипломатичних 

документів, ділових паперів, зокрема комерційних, філософських, 

політичних, газетних, військових, адміністративних текстів, переклад 

матеріалів для кіно, радіо, телебачення. Практика перекладу може 

користуватися послугами багатьох наук, але власної науки не має. Не 

вдаючись у розгляд суперечок про, куди віднести теорію перекладу до 

літературознавства чи мовознавства, скажемо тільки, що теорія 

перекладу немислима без органічного поєднання лінгвістичних і 
літературознавчих дисциплін (Питання перекладу, 1957, с. 5). 
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Доба романтизму в усіх європейських літературах ознаменувалася 

появою не тільки великих поетів і письменників (Дж.Г. Байрон, 

Й.В. Гете, Т. Шевченко, О. Пушкін та ін.), а й дала поштовх 

перекладацькій діяльності. Дж.Г. Байрон відомий англійський романтик. 

Твори Дж.Г. Байрона мають важливий вплив на творчість поетів різних 

країн, зокрема й українських. О. Веретенченко, В. Богуславська, 

О. Грязнов, М. Рошківський, Ю. Корецький, Д. Паламарчук є одними з 

найвідоміших перекладачів творчості Дж.Г. Байрона в Україні. Вони 

конкретизують зміст оригіналу. Відтворення оригіналу безумовно 

посідає провідне місце у мовознавчих, літературознавчих, 

перекладознавчих наукових дисциплінах. Перекладачі творчості 

Дж.Г. Байрона досить точно передають зміст, образність, прагматичну 

спрямованість, внутрішній дух твору за допомогою трансформаційної 

моделі перекладу. 

Переклад творів англійських митців на українську мову, як і на мови 

інших народів, є дуже важливим фактором збагачення 

літературознавства та мовознавства. Питання перекладу розглядують як 

вітчизняні так і зарубіжні науковці: М. Онищук, О. Кальниченко, 

І. Корунець, А. Загнітко, О. Селіванова, Н. Баландіна, Н. Хомський, 

А. Гуртадо, А. Швейцер та ін. Дослідники аналізують поняття 

«перекладу», а й розширюють та збагачують, лексику, фразеологію, 

синтаксичні структури за допомогою різних сучасних трансформацій, які 

є актуальними в нашому сьогоденні. 

Мета статті – розглянути граматичні трансформації на прикладах 

українських перекладів ліричних творів Дж.Г. Байрона. 

Переклад – це процес і результат передачі інформації однієї мови на 

іншу зі збереженням міжкультурного елементу обох сторін. Визначення 

терміну “переклад” залежить від аспекту проблеми. Вчені інтерпретують 

слово “переклад” у двох значеннях «переклад» як текст та “переклад” як 

вид діяльності перекладача , тобто процес перетворення тексту оригіналу 

в текст перекладу. У зв’язку з цим навчання перекладу охоплює два 

аспекти. Перш за все, це створення продукту перекладацької діяльності 

тексту перекладу (результат), а з іншого боку, − те, яким чином і якими 

засобами це може бути досягнуто. Найбільш поширеними є два види 

перекладу: усний і письмовий (Акутальні проблеми теорії і практики 

перекладу, 2018, c. 386). Усний переклад – один із найскладніших видів 

перекладу, що вимагає не тільки відмінного знання тематики перекладу, 

а й вміння швидко, повно та доступно передавати зміст сказаного мовою 

перекладу. Письмовий переклад – є авторською, творчою діяльністю 

найвищого рівня еквівалентності, що має сталу технологію проведення, 

де оригінал і текст перекладу виступають у вигляді фіксованих текстів, із 

якими можна працювати необмежений час із використанням додаткової 

літератури чи електронних засобів. Головною відмінністю між цими 
видами перекладу автор вбачає у характері обмежень. Т. Ганічева 

акцентує увагу на тому, що під час письмового посередництва, на 
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відміну від усного, перекладач зазвичай має достатньо часу, аби 

користуватися словниками, іншими довідковими матеріалами і навіть 

проводити консультації з фахівцями для вирішення проблем, які 

пов’язані з інтерпретацією тексту оригіналу (Акутальні проблеми теорії і 

практики перекладу, 2018, c. 388). За словами дослідниці 

А. Монашненко: «Специфіка письмового перекладу спонукає до 

акцентування більшої уваги на граматиці, в порівнянні з навчанням 

усного перекладу». Основними ознаками перекладу як міжмовної та 

міжкультурної комунікації є моделі перекладу. У перекладознавстві 

виділяють велику кількість сучасних моделей перекладу таких як: 

аналітична, терменевтична, денотативна, інтерпретативна, когнітивна, 

комунікативна, контекстна, контрактивна, психолінгвістична, 

семантична, семіотична, трансформаційна, трансформаційно-семантична, 

еквівалентна, а також модель опосередкованого перекладу (Акутальні 

проблеми теорії і практики перекладу, 2018, c. 391). Дослідники 

Т. Пасічник та А. Науменко виокремлюють провідні моделі процесу 

перекладу: ситуативну, семантичну, психолінгвістичну, 

трансформаційну, комунікативну, інформативну. 

Трансформаційна модель виникла під впливом ідей трансформаційної 

граматики та передбачає перетворення синтаксичних структур тексту 

оригіналу (його трансформацій) у перекладений текст. Для того, щоб 

отримати трансформаційні граматичні конструкції потрібно 

використовувати трансформаційний аналіз. О. Селіванова зазначає: 

“Трансформаційний аналіз – методика вияву схожості й відмінності між 

синтаксичними конструкціями шляхом установлення правил 

перетворення їхніх ядерних структур і набору таких трансформацій за 

умови збереження лексичного складу конструкцій і синтаксичних 

зв’язків їхніх складників” (Селіванова О., 2006, с. 626). 

Трансформаційний аналіз зорієнтований на існування безпосереднього 

зв’язку між граматичними структурами та лексичними одиницями 

контактуючих мов. 

Переклад жанрового багатства художньої літератури – проблема 

багатоаспектна і складна як із літературознавчого, так із мовознавчого 

погляду. Адекватність мовної комунікації досягається на рівні як власне 

мовних, так і парамовних засобів, які також становлять невід’ємну 

частину спілкування. У межах трансформаційної теорії виокремлюється 

існування чотирьох рівнів спорідненості між одиницями оригіналу й 

перекладу: 1) відношення ядерна структура МО – (еквівалентна) ядерна 

структура МП; 2) відношення ядерна структура МО – похідна структура 

МП (що виводиться з еквівалентності ядерної структури МП); 3) 

відношення похідна структура МО – ядерна структура МП (еквівалентна 

ядерній структурі МО, до якої зводиться вихідна структура); 4) 

відношення похідна структура МО – похідна структура МП (обидві 
структури зводяться до еквівалентних ядерних структур) (Онищук М., 

2015, с. 142). 
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Відомо, що в ході трансформації відбуваються перетворення на 

різних мовних рівнях – морфологічному, лексичному, синтаксичному. 

Залежно від характеру одиниць МО, які розглядаються як вихідні в 

операції перетворення, перекладацькі трансформації діляться на лексичні 

та граматичні. Крім того, існують також комплексні лексико-граматичні 

трансформації, де перетворення або стосуються одночасно лексичних і 

граматичних одиниць оригіналу, або є міжрівневими, тобто здійснюють 

перехід від лексичних і навпаки. У зв’язку з цим багато лінгвістів схильні 

розглядати процес перекладу в три етапи. На першому етапі структури 

оригіналу перетворюються в ядерні структури МО; на другому – ядерні 

структури МО замінюються еквівалентними структурами МП; на 

третьому – ядерні структури МП розгортаються до термінальних 

структур МП ) (Онищук М., 2015, с. 142). Трансформаційна теорія 

успішно пояснює доволі часті підчас перекладу факти «граматичних 

замін», коли певним структурам оригіналу відповідають у перекладі 

структури іншого типу. Їхня еквівалентність ґрунтується на можливості 

зведення їх до однакових ядерних одиниць. Наприклад, український 

митець Д. Паламарчук у своєму перекладі ліричного доробку “Евтаназія” 

Дж.Г. Байрона демонструє трансформаційну модель синтаксичних 

конструкцій: 

«But silent let me sink to earth» (The works of L. Byron, 1842, c. 550). 

«Волію тишу в часі тому» (Байрон Дж., 1982, с. 77) (Переклад 

Д. Паламарчука) 

У оригіналі тексту спостерігаємо звертальне речення, а перекладач 

передає думку автора через оптативне (бажальне) речення. Дієслово let в 

англійській мові має значення дозволу в той час як українське слово 

«волію» виражає модальність бажальності. 

Трансформація на синтаксичному рівні передбачає зміну не лише в 

типах речень, а й зміну частин мови: 

“In the desert a fountain is springing,  “Є в пустелі джерельце студене, 

In the wide waste there still is a tree”  Дуб росте у проваллі на дні”  

(The works of L. Byron, 1842, c. 28). (Байрон Дж., 2005, с. 434). 

(Переклад Д. Паламарчука) 

Дж.Г. Байрон у своєму творі “Сон” для опису водограю використовує 

складений дієслівний присудок, тобто дієслово, в той час як 

Д. Паламарчук вживає прикметник, що виступає в реченні означенням. 

Визначний теоретик і практик художнього перекладу академік 

М. Рильський надавав перекладам великого суспільного значення: 

“Обмін перекладами художніх творів становить одну з найпотужніших 

підйомів у справі взаємознайомлення народів, у справі їх культурного 

зближення, у справі дружби народів” (Питання перекладу, 1957, с. 6). 

Перекладна література “не тільки незмірно розширює наш ідейно-

естетичний кругозір, не тільки має величезне пізнавальне значення, а й 
навчає нас поважати та любити культуру інших народів в її історичному 

розвитку, в її сучасному і минулому, виховує в нас – при глибокому 
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визнанні національної самобутності тої чи іншої літератури – благородне 

почуття інтернаціоналізму”. Зокрема, перекладачі намагаються 

відтворити точність оригіналу тексту. Прикладом виступає переклад 

Д. Паламарчука у вірші “Сон” Дж.Г. Байрона: “And they were canopied by 

the blue sky, So cloudless, clear, and purely beautiful, “І неба голубе 

шатро синіло Таке безхмарне й чисте, що було 

That God alone was to be seen in Heaven” (The works of L. Byron, 

1842, c. 37). 

Самого Бога видно” (Байрон Дж., 2005, с. 437). 

(Переклад Д. Паламарчука) 

У вище наведеному прикладі трансформаційна модель граматичної структури 

залишається незмінною. То ж слід зазначити, що трансформаційна модель не 

завжди передбачає зміни так само як і в наступному випадку: 

У вище наведеному прикладі трансформаційна модель граматичної структури 

залишається незмінною. То ж слід зазначити, що трансформаційна модель не 

завжди передбачає зміни так само як і в наступному випадку: And dreams in their 

development have breath, 

And tears, and tortures, and the touch of Joy” (The works of L. Byron, 

1842, c. 33). У розвитку своєму дишуть сни, 

Приносять сльози, муки й раювання” (Байрон Дж., 2005, с. 434). 

“(Переклад Д. Паламарчука 

Таким чином, здійснивши порівняльний аналіз ліричних творів Дж.Г. 

Байрона та перекладів українських знавців творчості Дж.Г. Байрона, 

можемо зробити висновок, що переклад є функціональним різновидом 

білінгвізму, а теорія перекладу самою своєю суттю є не що інше, як 

науково обґрунтоване зіставлення системи двох мов. Переклад дає змогу 

встановити закономірні відповідності між одиницями двох різних мов на 

основі спільності вираженого ними семантичного змісту. У цьому 

найефективнішою є трансформаційна модель перекладу, яка допомагає 

розглянути переклад більш ґрунтовно на мовних рівнях 
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Рева І.А. Граматичні трансформації у ліриці Дж.Г. Байрона 

У статті проаналізовано переваги та недоліки перекладацького 

процесу. Виявлено відповідності між усним і письмовим перекладом. 

Розглянуто ефективність трансформаційної моделі перекладу на мовних 

рівнях. Продемонстровано основні тенденції трансформаційного аналізу 

при здійсненні перекладу двох різних мов. Зосереджено увагу на 

концепціях мовних одиниць, мовного перекладу та граматичних 

структур. Схарактеризовано провідні види та моделі перекладу. 

Висвітлено поняття перекладної літератури. Наведені приклади 
граматичних структур трансформаційної моделі перекладів ліричних 

творів Дж.Г. Байрона з англійської мови на українську мову на 
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синтаксичному рівні. Доведено, що трансформаційна модель найбільше 

використовується на синтаксичному рівні оригіналу та перекладу. 

Ключові слова: переклад, трансформаційна модель, мовна одиниця, 

мовний переклад, усний переклад, письмовий переклад, граматична 

структура. 

 

Рева И.А. Грамматические трансформации в лирике Дж.Г. 

Байрона 

В статье проанализированы преимущества и недостатки 

переводческого процесса. Выявлено соответствия между устным и 

письменным переводом. Рассмотрена эффективность 

трансформационной модели перевода на языковых уровнях. 

Продемонстрированы основные тенденции трансформационного анализа 

при осуществлении перевода двух разных языков. Сосредоточено 

внимание на концепциях языковых единиц, речевого перевода и 

грамматических структур. Охарактеризованы ведущие виды и модели 

перевода. Освещены понятие переводной литературы. Приведенные 

примеры грамматических структур трансформационной модели 

переводов лирических произведений Дж.Г. Байрона с английского языка 

на украинский язык на синтаксическом уровне. Доказано, что 

трансформационная модель больше всего используется на 

синтаксическом уровне оригинала и перевода. 

Ключевые слова: перевод, трансформационный модель, языковая 

единица, языковой перевод, устный перевод, письменный перевод, 

грамматическая структура. 

 

Reva I.A. Grammatical Transformations in Lyrics by J.G. Byron 

The article analyzes the advantages and disadvantages of the translation process. 

Matches between oral and written translation are found. The efficiency of the 

transformational model of translation at the language levels is considered. The main 

tendencies of transformation analysis in the translation of two different languages are 

demonstrated. Focused attention is paid to the concepts of linguistic units, linguistic 

translation and grammatical structures. The leading types and models of translation are 

described. The concept of translated literature is highlighted. Examples of grammatical 

structures of the transformational model of translations of lyrical works are presented. 

Byron from English into Ukrainian at the syntactic level. It is proved that the 

transformation model is most used at the syntactic level of the original and translation. 

Key words: translation, transformation model, linguistic unit, linguistic translation, 

verbal translation, written translation, grammatical structure. 
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СПЕЦИФІКА АНГЛОМОВНОГО ЗАКОНОДАВЧОГО ДИСКУРСУ 

В АСПЕКТІ ПЕРЕКЛАДУ 

Незважаючи на величезний інтерес сучасних лінгвістів до поняття 

“дискурс”, його трактування залишається неоднозначним та в багатьох 

роботах обумовлюється завданнями досліджень. Саме тому наша 

розвідка є актуальною. Дуже влучним є висловлювання Т. ван Дейка про 

те, що часто найбільш розпливчасті поняття та ті, що найважче 

піддаються визначенню, стають найбільш популярними (Ван Дей, 1998). 

За Н.Д. Арутюновою, дискурс – це зв’язний текст у сукупності з 

екстралінгвістичними, прагматичними, соціокультурними, 

психологічними та іншими факторами; мовлення, що занурене в життя 

(Ярцева, 1980). 

Метою статті є з’ясування особливостей англомовного 

законодавчого дискурсу в аспекті перекладу. Для досягнення мети слід 

розв’язати наступні завдання: 1) дослідити зміст поняття законодавчий 

дискурс; 2) проаналізувати основні особливості, типи, джерела та функції 

законодавчого дискурсу; 3) встановити основні риси мови законодавчого 

дискурсу; 4) розкрити труднощі перекладу англомовного законодавчого 

дискурсу. 

Як показує аналіз спеціальної літератури, загальні мовні 

характеристики законодавчого дискурсу в англійській та українській 

мовах мають багато спільного. Як зазначає Отто Вальтер, мова 

законодавчого дискурсу типово є ритуальною та архаїчною, вона 

підпорядковується дуже суворим стилістичним нормам у відношенні 

способу висловлювання і регістру, а також високою мірою 

кодифікованих жанрових структур. Стиль більшості документів не 

повинен викликати додаткових асоціацій та відвертати увагу від суті 

документу, відсутні будь-які індивідуально-авторські риси. Нейтральне 

викладення юридичних норм підвищує ефективність правового 

регулювання (Otto, 1981). 

Юридичний дискурс належить до типу інституційного дискурсу, 

що відноситься до сфери врегулювання соціальних узаємовідносин і 

характеризується жорсткою організацією та ієрархічною структурою. Він 

є орієнтованим на всі верстви суспільства та вважається одним із 

найбільш актуальних дискурсів сучасності. Право – це не тільки 
сукупність нормативних актів і законів, але й найважливіше досягнення 

культури усієї цивілізації, яке має бути твердим фундаментом життя як 
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суспільства в цілому, так і окремого індивідуума. Традиційно 

виокремлюють такі основні типи юридичного дискурсу:1) законодавчий; 

2) усний судовий; 3) письмовий судовий; 4) освітньо-правовий 

(Семьонкіна, 2010). 

Отто Вальтер (Otto Walter) структурує юридичний дискурс за 

відповідними функціональними галузями права: – 1) мова законів 

(законодавчі, абстрактні правові норми, призначені законодавцем як для 

фахівців, так і не юристів); 2) мова юридичної науки та експертиз 

(коментарі та обговорення спеціальних питань фахівцями для фахівців); 

3) мова відомчого писемного спілкування (формуляри, пам’ятки, 

повістки та ін.); 4) адміністративний жаргон (неофіційне обговорення 

спеціальних питань фахівцями) (Otto, 1981). Для кожного 

функціонально-стильового різновиду юридичної мови властиві свої 

специфічні ознаки, норми і правила використання мовних засобів у 

відповідності до ситуації та комунікативного завдання. 

Інтегральною ознакою юридичного дискурсу є ситуація 

комунікації в юридичній сфері, яка разом із екстралінгвістичними 

факторами визначає його диференційні мовні ознаки. Головною 

складовою юридичного дискурсу є текст юридичного документу, який є 

поштовхом до соціально-правового розвитку суспільства. 

Джерелом юридичних текстів є професіонали-юристи, які 

створюють ці тексти, враховуючи особливості устрою суспільства. 

Статус права є надзвичайно високим та відповідальним, його мова є 

показником рівня культури законодавців, їх поваги до громадян. При 

формулюванні законів їх автори (а отже і перекладачі) просто зобов’язані 

додержуватися існуючих норм мови.  

Юридичний текст виконує дві функції – пізнавальну та наказову, 

що поєднує його як з науковим текстом, так і з текстом-інструкцією. 

Однак якими б не були закони за змістом, за своїми типологічними 

ознаками вони достатньо однорідні.  

Існують жорсткі обмеження на всіх рівнях, починаючи з 

макроструктури тексту до абзаців, речень та зворотів, із неодмінним 

намаганням дотримуватися стандартизованих форм, часто рідкісних для 

звичайних текстів, кліше, сталих зворотів та особливих засобів 

вираження цілісності (когерентність, інтертекстуальність). Мова права є 

консервативною, тому що архаїчність надає їй авторитетності та навіть 

величності. Важкість інформаційного навантаження кожного речення та 

важливість повного й однозначного передавання кожного положення, 

коли виключається будь-яка можливість двозначного тлумачення, 

спричиняють використання надзвичайно довгих речень із складним 

синтаксисом, високим рівнем гіпотаксису, повторенням синтаксичної 

переривчастості. Поширені логічні структури зі значенням умови та 

причини, такі як: «If, after giving notice to the parties concerned to submit 
their comments, the Commission finds that aid granted by a Member State or 

through State resources is not compatible with the internal market having 
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regard to Article III-56, or that such aid is being misused, it shall adopt a 

European decision requiring the Member State concerned to abolish or alter 

such aid within a period of time to be determined by the Commission (Jeff 

Kenner)». Переклад: «Якщо, після сповіщення зацікавлених сторін із 

пропозицією подати свої коментарі, Комісія встановлює, що допомога, 

яку надала держава-член чи яку отримано з державних ресурсів, є 

несумісною з внутрішнім ринком із огляду на статтю III-56, чи що таку 

допомогу використовують неналежним чином, вона ухвалює європейське 

рішення, що вимагає від зацікавленої держави скасувати чи змінити таку 

допомогу протягом строку, що його належить установити Комісії». 

Намагаючись бути якомога точними, юристи надають перевагу 

дуже гнучкій, розпливчастій, абстрактній мові, яка ідеально витримує 

випробування часом. Об’єктивність представлення інформації 

забезпечується переважанням абсолютного теперішнього часу дієслова 

та пасивними конструкціями. Не властива юридичному тексту 

компресивність не є характерними скорочення, дужки та цифрові 

позначення; числівники зазвичай передаються словами. 

Загальний характер інформації передається завдяки переважанню 

семантики підмету де поряд з іменниками юридичної тематики широко 

вживаються іменники та займенники з узагальнюючою семантикою 

(кожний, ніхто, всі громадяни). 

Наказовий характер інформації забезпечується шляхом 

використання дієслівних структур зі значенням модальності необхідності 

та модальності можливості: не можуть, а має право. 

Інформація правової спрямованості, яка підлягає перекладу, може 

стосуватися будь-якої сфери діяльності людини, і це може становити 

додаткові труднощі для перекладача. У подібній ситуації окрім фонових 

знань власне в юридичній сфері (розуміння реалій різних правових 

систем, спеціальної термінології, культурно-історичного контексту тощо) 

перекладачу потрібні фонові знання у специфічній галузі, якої стосується 

документ. 

Вищезгадані риси роблять мову юридичного дискурсу не тільки 

надзвичайно складною (навіть для носіїв мови, які не мають юридичної 

освіти), але часто і незрозумілою, непрозорою. Власне, часто, якщо і є 

якийсь сенс, його важко знайти. Як зазначив Д. Мелінкоф, мова юристів 

це спосіб утримання професійної монополії шляхом збереження 

таємниць професії у сейфі незрозумілої мови (Mellinkoff, 2004). У той 

час, коли професійні юристи є достатньо компетентними в питаннях 

герменевтики (це важлива складова їхнього арсеналу умінь), перекладач 

у своїх інтерпретаціях постійно ризикує перейти межі своєї професійної 

компетенції.  

Із перекладом юридичного дискурсу пов’язані труднощі, 

спричинені специфічними рисами англійської та української правових 
систем і мов. Аспект перекладу та тлумачення юридичних документів 

був об’єктом досліджень цілої низки видатних перекладознавців 
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В.С. Виноградов, А.В. Федоров, В.Н. Комісаров, В.І. Карабан, 

Л.М. Черноватий (Виноградов, 2001; Федоров, 1983; Комісаров, 1999; 

Карабан, 2002; Черноватий, 2006). 

 Кожна правова система діє в складних соціально-політичних 

межах, які відображають історію, традиції, звичаї та устрій певної 

соціальної групи. Ці складні межі рідко є ідентичними в різних країнах, 

навіть якщо правові системи мають спільне походження. Той, хто 

створює інформацію правової спрямованості не орієнтується на 

реципієнта, який незнайомий із правовими традиціями. Нерідко перед 

перекладачем постає задача перекласти термін, аналог якого просто 

відсутній у цільовій культурі. Виникає цілий ряд труднощів, таких як: 

труднощі, пов’язані з розбіжностями в будові мов, наборі їхніх 

граматичних категорій, форм і конструкцій; побудові речення.  

У порівнянні з українською мовою, юридична терміносистема 

англійської мови формувалась достатньо тривалий період, вона більш 

розвинена та розгалужена, наприклад: misdemeanour – місдімінор 

(категорія найменш серйозних злочинів, які межують  із 

адміністративними правопорушеннями); felony – фелонія (категорія 

тяжких злочинів, яка за ступенем небезпеки знаходиться між державною 

зрадою та місдімінором); abator – особа, яка незаконно заволоділа 

нерухомістю до вступу спадкоємця у володіння. Внесення в право 

чужорідних елементів, без врахування національно-правової специфіки 

порушує системність функціонування права. Окремо слід відмітити 

нестійкість юридичної терміносистеми, яка є наслідком невпинного 

розвитку права. 

Відомо, що англійська мова права зазнала значного впливу 

граматичних структур французької. Досить розповсюдженими є 

різновиди умовного способу, які вийшли з вживання в сучасній 

англійській, особливо в розмовній, наприклад: 

«Be it enacted by the Queen’s most Excellent Majesty, by and with the advice 

and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this 

present Parliament assembled, and by the authority of the same.....». 

Загальні терміни, які мають незвичайне значення, наприклад, 

counterpart – duplicate of document; prayer – form of pleading request 

addressed to the court; without prejudice – without loss of any rights. 

Юридичні тексти мають специфічні стилістичні характеристики. 

Слід відзначити юридичні тексти, до яких належать закони, проекти 

законів, акти, підзаконні акти, конвенції міжнародного права тощо. 

Закони досить однорідні за типологічними ознаками в різних мовах, і 

лише юрист у змозі їх вірно тлумачити та редагувати (Федоров, 1983). 

Основними характерними синтаксичними рисами англійської 

правової мови вважають велику кількість складнопідрядних речень із 

двома і більше підрядними, використання запозичень з французької і 
латинської мов та загальновживаної лексики у вузькоспеціальних 
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значеннях (Скороходько, 1963), наприклад, (To choose the actual trial 

jurors from among the ueniremen, lawyers conduct what is known a voir dire). 

Юридичним термінам, які несуть основну інформацію, 

притаманна однозначність, відсутність, емоційного забарвлення, 

незалежність від контексту. Значна їх частина широко відома, наприклад: 

crime – злочин, private property – приватна власність,  trial – судовий 

розгляд, суд, damage – шкода, пошкодження. 

Забарвлення юридичних термінів створює колорит високого 

стилю, що пов’язано з високим статусом даних текстів у суспільстві. 

Об'єктивність подачі інформації забезпечується пануванням абсолютного 

теперішнього часу дієслова та пасивними конструкціями, а її 

всеохоплюючий характер − семантикою підмета, вираженого не лише 

іменниками юридичної тематики, а й іменниками та займенниками з 

узагальнюючою семантикою (Рихло, 2002). 

Директивний характер інформації в юридичних текстах 

передається за допомогою дієслівних структур модальності необхідності 

та модальності можливості (Questions should be asked in systematic and 

chronological order. Matters of common interest may be discussed such as 

children, sport, military service or membership in civil organizations). 

Щодо лексичних проблем перекладу, то вони пов'язані зі шляхами 

адекватного відтворення передачі термінів, інтернаціоналізмів, вільних 

словосполучень, багатозначних слів та безеквівалентних одиниць у мові 

перекладу. Терміни, як правило, перекладаються одиничними 

відповідниками (offense – правопорушення, criminal law – кримінальне 

право, plaintiff – позивач), іноді вони передаються описовим шляхом 

(наприклад, venireman – член сформованого складу присяжних, assault – 

образа та погроза фізичним насильством). Можливий переклад одного 

слова словосполученням та навпаки, наприклад: conversion – 

привласнення майна, recovery – стягнення в судновому порядку. 

Інтернаціоналізми правової тематики транслітерують або транскрибують 

у мові перекладу (наприклад: contract – контракт (або використовують 

український синонім "договір"), civil – цивільний, appeal – апелювати, 

diminished capacity – обмежена кримінальна відповідальність), іноді 

використовуючи пояснюючі доповнення (наприклад, felony – фелонія 

(тяжкий злочин, що стоїть між зрадою та місдимінором) (Сапожник, 

2005). 

Поряд з інтернаціоналізмами існує група так званих “фальшивих 

друзів перекладача", наприклад: construction  –  тлумачення, conservator  

– охоронець. 

Однак багато інтернаціоналізмів мають відповідники не лише в 

плані вираження, а й у плані змісту. У певних лексико-семантичних 

варіантах інтернаціональні слова англійської мови можуть співпадати зі 

своїми фонетико-графічними аналогами в українській мові. 
При перекладі юридичних текстів часто використовують описовий 

переклад для передачі значень безеквівалентної лексики, наприклад: jury 
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– суд присяжних, trial court – суд першої інстанції, a court of law  – суд, 

що діє за нормами статутного або загального права (Сапожник, 2005). 

Лексика юридичної сфери – це та частина словникового складу 

мови, до якої входять поняття, що позначають назви предметів, явищ, 

процесів соціально-юридичного життя. Вона пов’язана з відповідними 

науками та сферами економічного життя ― менеджментом, 

маркетингом, фінансами, людськими ресурсами, правом, виробництвом, 

оподаткуванням, статистикою, страхуванням тощо. Одним із основних 

джерел формування сучасної української та англійської юридичної 

лексики є іншомовні запозичення. 

У процесі перекладу терміну визначають 2 етапи: з'ясування 

значення терміну в контексті та переклад значення рідною мовою 

(Скороходько, 1963). 

 Головним прийомом перекладу термінів є переклад за допомогою 

лексичного еквіваленту. Еквівалент – постійна лексична відповідність, 

яка точно співпадає із значенням слова (Скороходько, 1963). Але оскільки 

юридичні терміни – це переважно складні терміни або терміни словосполучення,  

то вони й становлять основну проблему перекладу юридичного тексту. 

Як вже зазначалось, складні терміни є сталими словосполученнями, за 

якими закріплене певне термінологічне значення, наприклад: conclusive notice – 

кінцеве попередження; arrival on departure – свідчення під присягою. Оскільки 

переважна більшість термінів, як показує аналіз, становлять препозитивні 

атрибутивні словосполучення (тобто такі словосполучення, де є означення і 

означуваний компонент і означення займає в словосполученні початкову позицію) 

способу їх перекладу була приділена першочергова увага. 

Переклад складних термінів, як зазначає В.В. Коптілов, складається з двох 

основних процедур – аналітичної та синтетичної. Велику роль при перекладі 

словосполучень відіграє саме аналітичний етап – переклад окремих його 

компонентів. А для цього необхідно правильно визначити компоненти складного 

терміна, оскільки ними можуть бути не тільки слова, а й словосполучення, що 

входять до складу складного терміну. Важливо також встановити, в яких 

семантичних відношеннях перебувають компоненти між собою та з головним 

компонентом терміна-словосполучення. Характер цих відношень й визначає 

порядок та сам зміст перекладу складного терміну. Синтетичний етап перекладу, 

на думку В.В. Коптілова, передбачає вибудовування компонентів в залежності від 

зазначених семантичних відносин і отримання остаточного варіанту перекладу 

складного терміну [Коптилов, с. 202]. 

Тобто, при перекладі юридичних термінів мають використовуються такі 

засоби та підходи, що й для перекладу термінів інших типів дискурсу. Головною 

проблемою перекладу юридичних термінів та термінів-словосполучень є їхня 

багатозначність. Точне значення терміну можна виявити лише за допомогою 

контексту та інших термінів, що пов’язані між собою у терміні-словосполученні. 

Юристи не можуть очікувати від перекладачів створення паралельних 
текстів, ідентичних за впливом, але вони очікують, що перекладені тексти будуть 

мати ідентичні правові наслідки. Якість юридичного перекладу певним чином 
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впливає на ефективність правозастосування, ступінь регламентації конкретних 

відносин, отже мова перекладу має забезпечити реалізацію суспільного 

призначення та відповідати правовому узусу. Це вимагає від перекладача 

абсолютно чіткого розуміння ситуативних, соціальних, контекстуальних правил, 

яких додержується в процесі правотворчості законодавець іншої держави та іншої 

культури. 

Це надзвичайно відповідальне завдання перекладачів зумовлює 

необхідність подальшого глибокого дослідження специфічних рис перекладу 

англомовного юридичного дискурсу всіх типів з урахуванням прагматичних 

аспектів перекладу. 
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Данилюк Л.В. Рябокінь Н.О. Специфіка англомовного законодавчого 

дискурсу в аспекті перекладу 

У статті розглянуто особливості англомовного законодавчого дискурсу в 

аспекті перекладу на українську мову. Актуальність дослідження зумовлена тим, 

що на сьогодні питання відтворення англомовного законодавчого дискурсу в 

українських перекладах не достатньо вивчене.  

Було з’ясовано зміст поняття законодавчий дискурс,  проаналізовано 

основні особливості, типи, джерела та функції законодавчого дискурсу, 

встановлено основні риси мови законодавчого дискурсу та розкрито труднощі 

перекладу англомовного законодавчого дискурсу українською мовою. Із 

перекладом юридичного дискурсу пов’язані труднощі, спричинені специфічними 

рисами англійської та української правових систем і мов. У процесі перекладу 

терміну визначають 2 етапи: з'ясування значення терміну в контексті та переклад 

значення рідною мовою. Якість юридичного перекладу впливає на ефективність 

правозастосування, ступінь регламентації конкретних відносин, отже мова 
перекладу має забезпечити реалізацію суспільного призначення та відповідати 

правовій комунікації. 
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Ключові слова: юридичний дискурс, законодавчий дискурс, юридична 

термінологія, види перекладу. 

 

Данилюк Л.В. Рябоконь Н.А. Специфика англоязычного 

законодательного дискурса в аспекте перевода 

В статье рассмотрены особенности англоязычного законодательного 

дискурса в аспекте перевода на украинский язык. Актуальность исследования 

обусловлена тем, что сегодня вопрос воспроизведения англоязычного 

законодательного дискурса в украинских переводах недостаточно изучен. 

Было выяснено содержание понятия законодательный дискурс, 

проанализированы основные особенности, типы, источники и функции 

законодательного дискурса, установлены основные черты языка законодательного 

дискурса и раскрыто трудности перевода англоязычного законодательного 

дискурса на украинский язык. С переводом юридического дискурса связаны 

трудности, вызванные специфическими чертами английской и украинской 

правовой системы и языков. 

В процессе перевода термина определяют 2 этапа: выяснение значения 

термина в контексте и перевод значения на родной язык. Качество юридического 

перевода влияет на эффективность правоприменения, степень регламентации 

конкретных отношений, следовательно язык перевода должен обеспечить 

реализацию общественного назначения и отвечать правовой коммуникации. 

Ключевые слова: юридический дискурс, законодательный дискурс, 

юридическая терминология, виды перевода. 

 

L.V. Danilyuk, N.O. Ryabokin Specific Features of English Legal Discourse 

( Translation Aspect) 

The article deals with peculiarities in translating English legal discourse into 

Ukrainion. The theme of the research is topical for the Ukrainion translation theory as it 

needs more special studies. The notion of legal discourse,  main peculiarities,types, 

sourses and functiin of legal discourse were analised, the principal features of the 

language of English legal discourse and the ways of it appropriate rendering into 

Ukrainiin translatiins are examined. The results obtained conferm that most of the 

difficultiesin translating English legal discourse relate to differences in structure and 

functiining of English and Ukrainion legal systems.The process of translatiin of terms of 

law consists of two stages- first, the translator is to clarify the essence of the term in the 

context and then to render it in Ukrainion. 

As the quality of the translàtion can effect legal procedures and certain 

regulations, the language of translation performs social function and is to meet legal 

communication. 

Key words: legal discourse, legislative, term of law, type of translàtion. 
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LES PHRASÉOLOGISMES FRANÇAIS À DES COMPOSANTES 

CULINAIRES EN TANT QUE MIROIR  DE LA MENTALITÉ 

En linguistique, au cours des dernières décennies, une grande attention 

a été portée à la parole en tant que porteur d'informations culturelles. Le mot 

transmet les particularités de la perception par la communauté linguistique de 

la réalité. Le mot exprime l'idée globale d'un objet qui s'est développée dans 

une culture donnée et est enregistrée dans la conscience linguistique des 

locuteurs natifs. 

Au stade actuel du développement des sciences linguistiques, on admet 

généralement que la langue incarne la manière de percevoir le monde de telle 

ou telle nation. „La langue humaine fait simultanément partie de l'image 

globale du monde et forme sa propre image linguistique du monde, qui est sa 

composante ethnique, qui comprend un ensemble de traditions, coutumes, 

croyances, superstitions, c'est-à-dire qu'elle détermine des stéréotypes 

ethniques du comportement d'un certain groupe ethnique” (Рылов, 2006 p.3). 

 Ainsi, l’étude des unités phraséologiques françaises contribuera à 

une meilleure compréhension des caractéristiques mentales du français 

implicitement représentées dans cette couche linguistique. 

 La matière de l’étude est l’image linguistique  française du monde. 

Objet de l’étude -  les particularités de l’image linguistique du monde 

verbalisées dans les expressions phraséologiques à des composante culinaire et 

gastronomique. 

 Le matériel de l’étude sont les expressions idiomatiques de la 

collection „1001 phraséologie française préférée” (Planelles,  2014). 

 La pertinence du sujet  est due à une curiosité accrue des sciences 

linguistiques face à la question de la communication interculturelle. Pour son 

optimisation, il est nécessaire de prendre en compte des particularités 

nationales des communicants. Plus particulièrement, elles sont présentées dans 

les unités phraséologiques, car celles-ci contiennent non seulement une 

manière nationale de refléter la réalité environnante, mais aussi une couleur 

expressive. 

 De plus, des unités phraséologiques sont impliquées dans la 

formation du modèle de concept. Étant à sa périphérie, elles lui ajoutent une 

couleur ethnique spéciale, enrichissant ainsi son contenu. Par conséquent, 

l'étude des caractéristiques de l'image linguistique française du monde à 

travers le prisme des unités phraséologiques à des composantes culinaires et 
gastronomiques favorisera la compréhension interculturelle. 
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 Le but de la recherche: découvrir et justifier théoriquement des 

particularités nationales de la verbalisation de l'image linguistique du monde 

dans les phraséologismes à des composantes culinaires et gastronomiques. 

 Les tâches du travail: 

1) déterminer le contenu des notions „le phraséologisme” et „l’ image 

linguistique du monde” ; 

2) sélectionner des unités phraséologiques à des composantes culinaires et 

gastronomiques de la collection „Les 1001 expressions préférées des 

Français”;  

3) élaborer une classification thématique d’après des produits alimentaires et 

de leur mode de consommation utilisés dans des unités phraséologiques à des 

composantes culinaires et gastronomiques; 

4) classifier des phraséologismes séléctionnés par des groupes 

phraséosémantiques; 

5) établir quels concepts de l’image linguistique française du monde sont 

verbalisés en phraséologismes à des composantes culinaires et gastronomiques 

et en déterminer la priorité. 

 Le langage de chaque peuple est unique car il contient sa manière 

exclusive de voir le monde qui l’entoure, il reflète une essence nationale et 

transmet des caractéristiques mentales. „La langue détient dans le même 

champs spirituel tous les représentants d’un cetain peuple sur son territoir et 

au-delà de ses frontières. Elle cimente tous les phénomènes de la culture, c’est 

leur expression concentrée”(Іванишин, p. 93). Toute culture nationale est 

exprimée dans le langage à travers une vision particulière du monde. La 

langue et la culture sont sur un seul plan conceptuel et, de même que les 

valeurs spirituelles, sont organiquement interconnectées. „La langue est 

étroitement liée au développement spirituel de l'humanité et l'accompagne à 

chaque étape de son progrès ou de sa régression locale, reflétant chaque étape 

de la culture” (Гумбольдт p. 58). Les phénomènes linguistiques deviennent 

l’objet direct des études ethnolinguistiques, qui consistent à étudier la 

réflexion dans le système linguistique de la vie quotidienne, des coutumes, des 

traditions, des cérémonies, des croyances, de la culture générale et des 

caractéristiques de la mentalité du groupe ethnique. Le problème de la langue 

et de la culture a été traité par un éminent philologue allemand V. Humboldt. 

Sa conception linguistique a trouvé sa résonance et a acquis une interprétation 

particulière dans les travaux de O. Potebnia „Pensée et langage”, ainsi que 

dans les travaux de Charles Bally, Joseph Vendryes, J. Baudouin de 

Courtenay, R. Jakobson et d’autres. 

 Parmi les couches de vocabulaire de couleur nationale, une place 

particulière est occupée par des unités phraséologiques. À l'heure actuelle, la 

phraséologie devient un objet de recherche de plus en plus pertinent, en raison 

d'un intérêt accru pour l'étude des images linguistiques nationales du monde. 

C’est la phraséologie qui occupe des positions avancées dans le paradigme des 
recherches en ethnolinguistique, car c’est un moyen de réflexion dans le 

langage de la spécificité nationale, porteur d'éléments qui caractérisent 
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pleinement l'image ethnique du monde, qui est verbalisée dans le langage. La 

phraséologie agit comme une sphère d'activité linguistique , „ où d'une part, 

des faits linguistiques reflètent clairement des particularités 

ethnopsychologiques de la société et, d'autre part, l'influence du langage sur la 

formation de la mentalité est clairement décelable” (Жайворонок, p. 33). Le 

système phraséologique moderne est un des objets d’étude de la linguoculture, 

qui explore en premier lieu les processus de communication „vivante” et la 

connexion des expressions du langage avec la mentalité active des gens. 

 La phrasalogie (de phrasis (grec) „expression”, et  logos  „mot”, 

„doctrine”) est définie par les linguistes comme un ensemble de 

phraséologismes d'une langue particulière (au sens étroit, uniquement des 

idiomes et des combinaisons persistantes de mots), ou comme une partie de la 

linguistique qui étudie la composition phraséologique de la langue (au sens 

large - idiomes, combinaisons phraséologiques, proverbes, dictons, dictons 

ailés, etc.) (Кочерган, p. 290). 

 Une iterprétation singulière de l'unité phraséologique est faite par le 

chercheur Ia. Baran. Il la définit comme un signe virtuel de parole, émis sous 

la forme d'une combinaison de mots ou d'une phrase, avec une réévaluation 

complète ou partielle des composantes, dont le but est l'expression de la 

fonction nominative-expressive (Баран, p. 77). Dans notre recherche, nous 

prenons comme base la définition du docteur ukrainien es sciences 

philologiques, Baran Ia., car elle relie l'unité phraséologique au concept en tant 

qu'unité de base de la mentalité et nous permet d'envisager plus en détail des 

phraseologismes sous le prisme d'ethnolinguistique. 

 Des phraséologismes sont basés sur des métaphores et appartiennent 

à la sphère de la conscience créatrice. Ils naissent moins pour décrire le monde 

environnant que pour interpréter, évaluer, exprimer une attitude subjective. On 

distingue des phraséologismes d’autres unités nominatives. Dans la majorité 

des phraséologismes contiennent des manifestations de la culture nationale. À 

cet égard, a déclaré V. Telia, la phraséologie est un „miroir dans lequel la 

communauté linguistique et culturelle identifie son identité nationale” (Телия, 

p. 9). Des unités phraséologiques démontrent clairement dans leur sémantique 

l’histoire et la culture du peuple, transmettent de génération en génération des 

spécificités et des stéréotypes nationaux-culturels. F. Bouslaïev  a appelé des 

phraséologismes „microcosmes particuliers”, qui contiennent „et une loi 

morale, et un bon sens, exprimés dans de brèves expressions, que les ancêtres 

ont légué aux descendants” (Буслаев, p. 37). Dans des recherches 

linguistiques contemporaines, il existe la notion d’une „image phraséologique 

du monde” (selon O.P. Levchenko) (Левченко), qui fait partie d’une image 

linguistique du monde dans lequel chaque unité phraséologique est un élément 

du système et remplit certaines fonctions décrivant des phénomènes  d’une 

réalité environnante.  

 La notion d'une image linguistique du monde repose sur l'étude des 
représentations du monde par l'homme. Une'image du monde est le résultat du 

traitement d'informations sur l'environnement et l'homme. En tant qu’image 
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globale, c’est la base de la vision du monde et elle est réalisée sous de diverses 

formes de comportement humain. La totalité des représentations du monde, 

fixée dans la signification de divers mots et expressions, est formée dans un 

certain système de points de vues. Une'image linguistique du monde est une 

image subjective de la réalité objective, car chaque personne reflète le monde 

à sa manière unique. En d’autres termes, „une image linguistique du monde 

c’est un ensemble de moyens linguistiques reflétant les particularités de la 

perception ethnique du monde”, „c’est l’ensemble de représentations du 

peuple sur la réalité, enregistrées dans les unités de la langue à un certain stade 

de développement du peuple” (Попова, Стернин, p. 8). Le langage, à travers 

le sens d'un mot, représente l'un ou l'autre objet d'une image objective du 

monde, globalement même le conceptualise. Une'image linguistique du monde 

reflète sous une forme verbale la réalité perçue par la conscience. 

 Sur la base des déterminations étudiées d’une image linguistique du 

monde, nous pouvons généraliser que c’est un système de représentations du 

monde qui, en passant par la connaissance et l'expérience humaines, 

deviennent des structures mentales, reflétées à tous les niveaux du système 

linguistique et pouvant être transmises à d'autres membres de communauté au 

moyen de la langue nationale. 

 Chaque unité phraséologique désigne un concept qui représente la 

perception d'un locuteur natif. Sur cette base, la signification des 

phraséologismes peut également être interprétée du point de vue des systèmes 

de valeurs et des stéréotypes inhérents à la mentalité d’une nation donnée. 

Puisque les phraséologismes, en tant que moyens nominatifs, sont des 

composantes d’une image linguistique du monde, leurs études et analyses 

révéleront des particularités de sa verbalisation en français. 

 Nous avons analysé 1001 phraséologismes du livre de Georges 

Planelles „1001 expressions préférées des Français” (Planelles). Pour plus de 

commodité, les phraséologismes présentés dans la collection ont été divisés en 

groupes thématiques en fonction de la composante principale. À l'aide de la 

classification thématique créée, nous avons constaté que les phraséologismes 

contenant la composante culinaire et gastronomique sont présentés en quantité 

relativement importante, par rapport aux autres (11%).Cela permet de dire que 

l’aspect culinaire de la culture intéresse réellement les Français, il fait l’objet 

d’une grande attention et, c’est pourquoi, il est possible d’en tirer des 

conclusions sur les caractéristiques mentales de la nation française. 

L'échantillonnage complet de phraséologismes à des composantes culinaires et 

gastronomiques est de 112 phraséologismes. Le schéma 1. démontre la 

fréquence d'utilisation des noms des produits culinaires dans des 

phraséologismes selectionnés. 

Schéma 1. La fréquence d'utilisation des noms des produits 

gastronomiques dans les phraséologismes selectionnés 
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 En tentant de décrire leur comportement, leurs sentiments, leur 

condition, leurs apparences, les Français utilisent des comparaisons avec la 

nourriture et l’art culinaire. Avec eux, des concepts fondamentaux sont 

verbalisés en phraséologismes. Des concepts culturels en tant qu'entités 

mentales reflétant des particularités de la sensation et la logique de connaître le 

monde d'un groupe ethnique donné est l’objet principal de la recherche 

linguoculturelle. Ainsi, dans notre étude, nous avons identifié les concepts qui 

sont représentés dans des phraséologismes sélectionnés à des  

composantes gastro-culturelles, comme les uns des concepts mentaux clés. À 

l'aide de thèmes culinaires, un grand nombre de concepts sont verbalisés, les 

plus courants sont mis en évidence dans le schéma 2. 

 Dans cette étude, nous avons effectué une classification thématique 

des phraséologismes à des composantes culinaires et gastronomiques. Tous les 

phraséologismes sélectionnés sont répartis dans les groupes thématiques 

suivants:  

Le Vin: 7, 6 %

L'eau: 6, 5 %

Le beurre: 5, 5 
%

La poire: 3, 3 %

La noix: 5, 5 %

Le pain: 7, 6 %

L'oeuf: 7, 6 %

Le poisson: 
7, 6 %

La viande: 7, 6 
%le miel: 3, 3 %L'orange: 2, 2 %

La sauce: 2, 2 %

La pomme de 
terre: 3, 3 %

D'autres: 
46, 42 %

PRODUIT
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1) le processus de manger „manger à la pleine bouche”; 

Schéma 2. Verbalisation des concepts de mentalité française en 

phraséologismes à des composantes gastronomiques et culinaires 

2) boissons: „à bon vin, bon latin”; 

3) fruits : „apporter des oranges” ; 

4) légumes, œufs: „refiler la patate chaude” ; 

5) pâtisseries, sucreries: „donner de la confiture à un cochon”;  

6) fruits de mer: „noyer le poisson”; 

7) produits laitiers: „assiette au beurre”; 

8) produits à base de viande / la viande: „envoyer un poulet à qn”; 

9) plats: „balancer la sauce”; 

10) couverts: „ne pas être dans son assiette”;  

11) baies, champignons, céréales: „appuyez sur le champignon”. 

 Selon la conception de D.Uzhchenko, dans le cadre de groupes 

phraséologiques, dont la description a déjà été présentée dans notre étude, 

nous pouvons distinguer de différents groupes phraséo-sémantiques. En 

partant de sa classification faite pour des unités phraséologiques à des 

composantes zoonotiques nous proposont notre classification pour des 

esxpressions idiomatiques à des composantes culinaires et gastronomiques. 

1. Les phraséologismes avec des caractéristiques qualitatives du sujet: „à bon 

vin, bon latin”, „blanc comme la noix de coco”. 

2. Les phraseologismes présentant des actions et des occupations: „aller aux 

fraises”, „apporter des oranges”. 

La qualité
4 % L'amour

4 %
La pauvreté

5 %

La ruse
6 %

Le travail
4 %

L'aisance, la 
richesse 5 %

L'irréalité
4 %

La bêtise

5%
La haine

3 %
La prévoyance

3 %
Le désespoir

3 %

D'autres
54 %

LES CONCEPTS
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3. Les phraséologismes avec le sens de l’état mental de l’homme: „être 

chocolat”, „noyer son chagrin dans le vin”. 

4. Les phraseologismes avec le sens de la circonstance et caractéristiques de 

l'action: „avec des „si” on mettra Paris en bouteille”, „il deviendra qn si les 

petits cochons ne le mangent pas”. 

5. Les phraséologismes indiquant des caractéristiques qualitatives d'une 

personne (apparence, condition physique, âge): „rouge comme une cerise”. 

6. Les phraséologismes verbalisant le comportement ou la réaction de la 

personne: „celui louer devons de qui le pain mangeons”, „fites-vous miel et 

les mouches vous mangeront”. 

7. Les phraseologismes avec la valeur de souhaits: „ce qui ne cuit pour vous, 

laissez-le brûler”. 

8. Les phraséologismes en tant que périphrases figuratives de noms d'objets ou 

de créatures: „les boeuf-carottes”. 

9. Les phraseologismes ayant valeur de temps: „mieux vaut promptement un 

oeuf que demain un boeuf”, „deux coups de cuillère à pot”. 

10. Les phraséologismes avec la signification du lieu ou de la direction: „une 

tempête dans un verre d’eau”, „co mme un coq en pâte”.              

 En conclusion disons que pour notre étude, nous n'avons examiné 

que des phraséologismes français préférés dans la collection „Les 1001 

expressions préférées des Français”. Notre analyse suggère que l'attitude 

indifférente des Français à l'égard de la nourriture et de sa réception se reflète 

dans un grand nombre d'unités phraséologiques qui verbalisent les concepts 

des sphères morale, éthique et quotidienne de la vie. Nous avons mis en 

évidence les notions principales de la recherche: „le phraséologisme” et 

„l’image linguistique du monde”, les liens entre elles et la mentalité ont été 

démontrés. 

 Â la base de l'analyse de 1001 phraséologismes 

1. 112 phraséologismes à des composantes culinaires et gastronomiques sont 

selectionnés. Cela prouve que les aliments occupent une place prépondérante 

dans la mentalité française et que les Français les utilisent comme moyens 

d’évaluer et de conceptualiser les sphères de la vie morale, éthique et 

quotidienne ; 

2. Il est établi que, dans des phraséologismes distincts, de divers produits 

alimentaires (pain, vin, poisson, beurre, etc.) et les mots „manger”, „boire”, 

„avaler”, qui sont spirituellement liés au thème culinaire, sont utilisés. Suivant 

leur fréquence d'utilisation, nous avons identifié les composantes prioritaires : 

„le vin”, „l’oeuf”, „le pain”, „le poisson” à 7,6%), à l’aide desquels sont 

verbalisés de principaus concepts de la vie ;  

3. Les phraséologismes à des composantes culinaires et gastronomiques 

verbalisent les concepts suivants de la sphère morale et éthique de la vie: „la 

ruse”, „la honte”, „la soumission”, „la tromperie”, etc., et de la sphère de la vie 

quotidienne: „la qualité”, „la rapidité”, „la pauvreté”, „la richesse” etc. Le plus 
grand nombre de phraséologismes analysés sont liés aux concepts de „la ruse” 

(6%), „la pauvreté” (5%), „l’abondance” (5%), « la stupidité » (5%). Cela 
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indique la priorité des phénomènes pertinents dans la vie des Français, leur 

importance pour les Français. En plus, dans les phraséologismes étudiés, des 

concepts tels que „l’enivrement”, „la police”, „la calvitie”, „lé corps”, „la 

faim” etc. sont verbalisés ;  

4. Les classifications thématiques et phrasé-sémantiques sont créées. Cette 

dernière permet de dire que les phraséologismes étudiés utilisent de différentes 

manières de représenter la réalité: la nomination, l’action, des caractéristiques 

qualitatives, des périphrase, etc. 

 Au total, dans les expressions selecsionnées 34  produits, 6 couverts, 

7 plats et 4 verbes différents, qui font référence au processus de préparation ou 

de consommation des aliments sont présentés. La liste des produits utilisés 

montre une humeur nationale et une volonté de diversification du régime 

alimentaire. Il a été constaté que les caractéristiques culturelles des Français se 

manifestent dans le choix des composantes culinaires et gastronomiques et 

dans la verbalisation des concepts. Les phraséologismes français à des 

composantes culinaires et gastronomiqsue révèlent des caractéristiques 

importantes du caractère des Français et permettent de mieux la comprendre. 

 Par conséquent, les phraséologismes français démontrent que des 

représentants de ce peuple accordent une place importante dans leur vie à la 

nourriture, à son choix et à sa préparation, et que de divers phénomènes de 

leur vie sont associés à la nourriture. Le pain est respecté par eux, une boisson 

importante est le vin, les Français ont remarqué et peuvent utiliser la 

tromperie, ils ont du goût d’amour, comprennent l'abondance et la pauvreté, ils 

ont la tendance à voir le monde réel et à surmonter les obstacles vers la vie  

confortable et agréable. 
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Шаповалова Л., Майоренко В. Французькі фразеологізми з 

кулінарним компонентом як дзеркало ментальності 

Стаття присвячена дослідженню особливостей французької 

мовної картини світу, актуалізованих у фразеологічних одиницях з 

кулінарно-гастрономічним компонентом. Для цього було виокремлено 

відповідні фразеологізми із збірки „1001 улюблений вираз французів” та 

проаналізовано їх. Було розроблено їх тематичну та фразеосемантичну 

класифікації на основі продуктів харчування (хліб, вино, риба, масло 

тощо), способу їх споживання (їсти пити, ковтати тощо), формою 

відображення дійсності: номінація, дія, якісна характеристика, перифраз 

тощо. 

Було виокремлено й розглянуто 62 концепти, вербалізовані у 

досліджуваних фразеологізмах, та відповідно до кількості 

фразеологізмів, що їх містять, визначено їх пріоритетність у французькій 

ментальності.  

Було з’ясовано, що культурні особливості французького народу 

також проявляються і у виборі кулінарно-гастрономічного компоненту 

при вербалізації концептів. Французькі фразеологізми з кулінарно-

гастрономічним компонентом виявляють важливі риси характеру 

французького народу та дають можливість краще його зрозуміти.    

 Ключові слова: фразеологізм, мовна картина світу, концепт, 

кулінарно-гастрономічний компонент, класифікація. 

 

Шаповалова Л., Маёренко В. Французские фразеологизмы с 

кулинарным  компонентом как зеркало ментальности 



Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 2 (325), 2019_______________ 

246 

 

 Статья посвящена исследованию особенностей французской 

языковой картины мира, актуализированных во фразеологических 

единицах с кулинарно-гастрономическим компонентом. Для этого были 

выделены и проанализированы соответствующие фразеологизмы из 

сборника ”1001 любимое выражение французов”. Была разработана их 

тематическая и фразеосемантическая классификации на основе 

продуктов питания (хлеб, вино, рыба, масло и т.д.), способа их 

потребления (есть пить, глотать и т.д.), формой отражения 

действительности: номинация, действие, качественная характеристика, 

перифраз. 

 Было выделено и рассмотрено 62 концепта, вербализованных в 

исследуемых фразеологизмах, и в соответствии с количеством 

фразеологизмов, которые их содержат, определена их приоритетность во 

французской ментальности. 

 Было установлено, что культурные особенности французского 

народа также проявляются и в выборе кулинарно-гастрономического 

компонента при вербализации концептов. Французские фразеологизмы с 

кулинарно-гастрономическим компонентом проявляют важные черты 

характера французского народа и дают возможность лучше его понять. 

 Ключевые слова: фразеологизм, языковая картина мира, 

концепт, кулинарно-гастрономический компонент, классификация. 

 

Shapovalova L., Maiorenko V. French phraseologisms with the 

culinary component as a mirror of mentality. 

 The article is dedicated to the study of features of the French linguistic 

picture of the world, updated in phraseological units with the culinary and 

gastronomic component. 

The main concepts of the research were specified: "phraseology", "language 

picture of the world", "concept". 

  The idioms with the culinary and gastronomic component were 

distinguished and analyzed from the collection of "1001 Favourite Expression 

of the French" by Jacques Plannel. 

  It was found that the number of these idioms is 11%. Their thematic 

and phraseological semantic classifications were developed on the basis of 

food products (bread, wine, fish, butter, etc.), the way of their consumption (to 

eat, to drink, to swallow, etc.), a form of reflection of reality: nomination, 

action, qualitative characteristic, periphrasis, etc. 

 There were identified and considered 62 concepts, verbalized in the 

studied idioms, and according to the number of idioms that contain them, their 

priority in the French mentality was determined. 

It was found that cultural features of the French are also manifested in the 

choice of culinary and gastronomic component with the concepts’ 

verbalization.  
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    French idioms with the culinary and gastronomic component reveal 

important features of the French people’s character and provide an opportunity 

to understand it better. 

 Key words: idiom, linguistic picture of the world, concept, culinary 

and gastronomic component, classification. 
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ЛЕКСИКО-ФОНЕТИЧНІ  ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ САТИРИЧНОГО 

ЕФЕКТУ В РОМАНІ ДЖ. ГЕЛЛЕРА «ПАСТКА НА ДУРНІВ»  

Актуальність створення сатиричного ефекту в перекладі 

українською чи будь-якою мовою залишається науковою проблемою в 

перекладознавстві й на теперішній час, оскільки кожен окремий переклад 

являє собою індивідуальний текст, якість і адекватність якого залежить 

від перекладача й тих засобів, які він скористається у перекладі. В 

більшості випадків сатиричний ефект досягається завдяки 

екстралінгвістичними засобами вираження ставлення мовця до 

реальності, в англійській та українській мовах існують певні засоби 

вираження, які слід враховувати при художньому перекладі. Проте не 

завжди українською можна знайти влучний еквівалент перекладу речень 

з англійської, в яких є модальні вираження. Якщо перекладач буде знати, 

якими засобами відбувається досягнення сатиричного ефекту в процесі 

перекладу художнього тексту, то він зможе досягти найбільшої 

адекватності й ефективності. 

Зміст та сутність поняття перекладацьких трансформацій було 

предметом наукових досліджень таких відомих перекладачів-науковців і 

перекладознавців-лінгвістів як Р. Зорівчак, Т. Казакова, В. Карабан, 

В. Комісаров,  О. Ребрій, О. Швейцер та ін.   

Існують різноманітні способи перекладу засобів створення 

сатиричного ефекту при перекладі з англійської на українську. Для того, 

щоб досягти максимальної еквівалентності, перекладач повинен 

враховувати особливості того чи іншого тексту, адже еквівалентність та 

способи її досягнення залежать від належності тексту до певного стилю 

мовлення.  

https://orcid.org/0000-0001-8196-8977
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Мета статті полягає у визначенні лексико-фонетичних засобів 

створення сатиричного ефекту в текстах оригіналу і перекладу 

українською, тобто визначення модальних дієслів, котрі мають 

еквіваленти в українській мові, і які не мають українських відповідників 

для створення відповідного ефекту Дж. Геллера „Пастка на дурнів” у 

перекладі українською.  

Засоби створення комічного на фонетичному рівні. Вираження за 

допомогою фонетичних засобів завжди мають ідентичну реалізацію в 

обох мовах, хоча в українській мові часто виражаються за допомогою 

лексичних засобів (модальні частки та модальні прислівники). Ці засоби 

також можуть виражати відтінки значення передбачення, застереження, 

припущення, сумніву, впевненості та ін. Найбільш часто вживаними 

частками, котрі створюють такі чи подібні значення, є аж, ж, хоч, б, би, і, 

й, - но, - то, саме, таки та ін., а також прислівники: авжеж, адже, надто, 

певне, напевне, все ж, все ж таки, немов, ніби та деякі ін.  

Вибір модальних часток чи модальних прислівників залежить від 

контексту, хоча в більшості випадків він залежить від перекладача та 

його власного бажання забарвити текст перекладу. Наприклад, можна 

при перекладі створити більш слабке чи більш сильне значення слів у 

реченні: 

— Ну, а сьогодні ж як? — нетерпляче запитував хтось із них, і всі 

четверо діловито зиркали на температурну картку в ногах його ліжка. 

Вони не приховували свого роздратування, побачивши, що 

температура не падає. 

— Як і раніше. 

— Хм! Невже й досі не випорожнювалися? — чимраз вище зводив 

брови лікар у чині полковника. 

Порівняно із текстом оригіналу: 

They seemed irritated when he told them it was exact the same. 

— Still no movement? — the full colonel demanded.  

The doctors exchanged a look when he shook his head.  

Отже, з наведеного прикладу можна спостерігати, що на 

фонетичному рівні існують невідповідності при перекладі тексту 

оригіналу, оскільки в українському перекладі перекладач відобразив 

комічну дратівливість засобами вживання, з одного боку, частки «ж» та 

прислівників «невже й досі», а, з іншого, – використання вигуків «Ну», 

«Хм!», що мають неабияку емоційно-експресивне навантаження при 

створенні художньої ситуації. Натомість, слід зазначити, що прислівники 

автор також використовує в тексті оригіналу «Still» задля зображення 

здивування.   

Інший приклад наведемо із розділу «Майор …де Копитляй», де 

спостерігаємо вживання перекладачем часток в україномовному тексті: 

— З першого разу я б промазав. 
— Здається, тепер ми вже пішли на другий захід? — насмішкувато 

перебив їх полковник Порк. 
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— То що ж нам робити? — у розпачі вигукнув полковник Пескарт. 

— І ці ще надворі, ждуть! 

— А чому б і справді не дати йому ордена? — запропонував 

підполковник Порк. 

— За промах при заході на ціль? Ну за що, скажи на милість, його 

нагороджувати? 

В тексті оригіналу автору вдається досягти умовний спосіб за 

допомогою використання граматичних конструкцій ‘to be going to’, а 

також допоміжних слів умовного способу (сослагательного наклонения) 

‘would’ та питальних конструкцій, які вміщують незгоду  ‘don’t to do 

smth’. 

‘I would have missed the first time.’ 

‘It seems to me that we’re going around twice?’ Colonel Korn 

interapted with chuckle. 

‘But what are we going to do?’ Colonel Cathcart exclaimed with 

distress. ‘The others are all waiting outside.’ 

‘Why don’t we give him a medal?’ Colonel Korn proposed. 

‘For going around twice? What can we give him a medal for?’  

При перекладі перекладач часто застосовує фонетичні засоби 

вираження комічного ефекту, оскільки він суб’єктивно відноситься до 

реальності, зображеної у тексті оригіналу. Це можна побачити за деяких 

можливих інтерпретацій комічного у реченні, де комічність виражається 

за допомогою логічного наголосу та допоміжного дієслова ‘did’ при 

наведені доказів щодо героїчного вчинку. 

‘After all, I suppose it did take a lot of courage to go over that target a 

second time with no other planes around to divert the antiaircraft fire. And he 

did hit the bridge. You know, that might be the answer – to act boastfully 

about something we ought to be ashamed of. That’s a trick that never seems to 

fail.’   

При перекладі в українському варіанті, перекладач застосовує 

прикметники, щоб зобразити перебільшення та вставні слова з частками 

«головне, же».  

— Врешті, по-моєму, потрібна неабияка хоробрість, щоб 

наважитися зайти на ціль удруге, коли поруч немає інших ланок, які 

відвертали б на себе частину зенітного вогню. І, головне, він же знищив 

міст, отже, виконав наказ. Є такий старий безпрограшний трюк — 

пишатися з того, чого треба соромитись, на ньому ще ніхто не 

спіткнувся. 

Значення здивування чи припущення, що виражається в англійській 

мові за допомогою граматичних засобів, передаються в українській мові 

за допомогою вставних конструкцій та передачі інтонації та наголосу: 

‘I think you’d better wait a minute, Dad,’ he suggested hesitantly. ‘I 

don’t think you can shoot him.’ 
— Може, краще трохи зачекаємо, тату? — сором’язливо 

запропонував він. — По-моєму, ви не вправі його розстріляти. 
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Зазначимо, що інтонація як засіб вираження комічного з чисто 

фонетичного феномена перетворюється у феномен фонетико-

граматичний, тому що він виконує і граматичну функцію. 

Засоби створення комічного на лексичному рівні. Типізації 

сприяють імена, що говорять, якими Дж. Хеллер наділяє своїх 

персонажів:  

Полковник Кєткарт – Colonel Cathcart;  

Капрал Уитком – Corporal Whitcomb;  

Генерал Дридл – general Dreedle;  

генерал Пеккем – General Peckem; 

Капітан Гадд – капітан Гнус – Captain Black.  

Такий прийом узгоджується з традицією реалістичної сатири, коли 

персонажі піддаються осміянню і викриттю за допомогою своїх імен.  

Гротескність «чорного гумору» відчувається особливо на 

лексичному рівні протягом всього роману, оскільки автор роману 

використовує не тільки знижену лексику, а й табуйозовану лексику в 

мовленні персонажів. Ця гротескність «чорного гумору» і складає 

найбільшу утрудненість при перекладі як окремих лексичних одиниць, 

так і словосполучення. Наведемо кілька прикладів,  

 — Відчепися, сатано, — реготнув Йоссар’ян, одпихаючи Вождя 

від себе. — Ти весь у грязюці. 

‘ Get the hell off me.’ Yossarian laughed, pushed him away. ‘You’re all 

coverd with mud.’ 

Інший приклад,   

— Ах ти смердючий сучий виродок! — долинув до них пронизливий 

зойк Голодного Джо, коли машина в’їздила до розташування ескадрильї. 

‘You goddam stinking lousy son of a bitch,’ Hungry Joe screamed from 

his tent as they sped into the squadron.  

– У, проклятый, вонючий сукин сын! - вопил в своей палатке 

Заморыш Джо, когда они въехали в расположение эскадрильи. (75) 

Більш того, нами були висвітлені приклади використання зниженої 

лексики в тексті перекладу «неприступно-насупленою пикою», замість 

прямого перекладу словосполучення «angry face» - «розлючене обличчя», 

при цьому автор роману Дж. Геллер не використовує в цьому випадку 

знижену лексику. Наприклад,  

— На біса мені ваш помідор?! — знову відрубав капрал Безбог і з 

неприступно-насупленою пикою вийшов з намету, ледве стримуючи 

щасливий усміх, — він-бо так спритно здобув собі вельми могутнього 

союзника в особі сіайдиста, а до того ж зумів накинути капеланові 

враження, ніби той справді не на жарт його образив.(с. 140) 

‘I don’t want it,’ Corporal Whitcomb snapped again, and stalked out 

with an angry face, suppressing a smile of great jubilation at having forged a 

powerful new alliance with the C.I.D. man and at having succeeded again in 
convincing the chaplain that he was really displeased.  
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Наведемо також вдалий переклад табуйозованої лексики, який 

пом’якшує грубість її використання. В контексті української мови така 

лексика звучить більш природно ніж англійською:   

— Хм, хай йому грець, — мугикнув генерал Бидл, і його червону 

гранітну пику на мить осяйнула усмішка потіхи. — Чому ви не одягли 

форми, Йоссар’яне? 

— Не хочу. 

— Що значить «не хочу»? Чому, трясця вашій матері, не 

хочете?[5].  

‘Well, I’ll be damned,’ mumbled general Dreedle, and his ruddy 

monolithic face softened with amusement. ‘Why aren’t you wearing clothes, 

Yossarian.’ [6].  

Оцінно-емотивне відношення автора до персонажів, змальованих 

ситуацій, тексту в цілому, покликане сформулювати у читача уявлення 

схожого емоційно-оцінного характеру, спрямувати дії з результатом. 

Наприклад у реченні:  

— Ти гадаєш, тобі треба чогось боятися? — запитав Док Дайлік, 

підводячи на мить свою бездоганно прилизану понуру чорноволосу 

голівку і докірливо пронизуючи Йоссар’яна сльозавими очицями[5].  

‘You think you’ve got something to be afraid about? Doc Daneeka demanded, 

lifting his delicate immaculate dark head up from his chest to gaze at 

Yossarian irascibly for a moment with lachrymose eyes.’ [6].   

В контексті перекладу ми спостерігаємо використання лексики з 

оціночно-зменшеним значенням, що надає перекладу додаткового 

навантаження, тобто відчувається відношення автора-перекладача щодо 

персонажів. По-перше, перекладач замість  «dark head»- «чорноволоса 

голова», вживає «чорноволоса голівка» та замість «eyes» – «очей» - 

«очиці», що надає додаткового саркастичного відтінку значенню цим 

лексемам в тексті. По-друге, йдеться про додавання прикметників при 

перекладі, зокрема, «понуру», що додає авторське трактування 

перекладача зовнішності персонажу.  

У перекладі українською и маємо спостерігати використання 

значної кількості фразеологічних зворотів, замість простого перекладу 

оригіналу тексту.  Наприклад,  

— Ну як, усі живі-здорові? — стиха запитав Вождь. Усі були 

живі-здорові, і він полегшено зітхнув. — Так, це знову моя вина, — 

скрушно признався він. — Треба все-таки інколи слухати людей. Хтось 

же весь час просив мене увімкнути фари, а я й вухом не повів![5]. 

 ‘Is everyone all right? Chief White Halfoat inquired in a hushed voice. 

No one was injured, and he heaved a long sight of relief.  ‘You know, that’s my 

trouble,’ he groaned. ‘I never listen to anybody. Somebody kept telling me to 

put my headlights on, but I just wouldn’t listen.’[6].     

Якщо в українському перекладі ми спостерігаємо вживання 
перекладачем стійкого словосполучення «я й вухом не повів», то і в 
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тексті оригіналу автор використовує нейтральну лексику «I just wouldn’t 

listen». 
Однією з таких важливих характеристик є норми та традиції 

вживання слів у тій чи іншій сфері мовлення. Знання словникових 

відповідників є необхідною, але недостатньою умовою адекватного 

перекладу лексики. Переклад лексичних елементів не обов’язково 

передбачає тільки вибір словникових відповідників. Крім цього, 

важливим є вміння підібрати контекстуальні відповідники, що не завжди 

фіксуються у перекладних словниках. Так, наприклад, перекладач 

використовує знижену лексику, з одного боку, задля розкриття 

розчарування персонажу, а, з іншого, –  задля розкритися оточуючих 

обставин, тому перекладач лексему «here» контекстуально розширює і 

пояснює як «клята діра»:  

– Ти думаєш, мені приємно сидіти тут день за днем і відмовляти 

тобі в допомозі? Було б іще півбіди, коли б я відмовляв де-небудь у 

Штатах або, скажімо, в Римі, але тут?! О, як нелегко мені казати тобі 

«ні» в цій клятій дірі! [5]. 

‘Do you think I enjoyed sitting day after day refusing to help you? I 

wouldn’t mind to so much if I could refuse to help you back in the States or in 

some place like Rome. But saying no to you here isn’t easy for me, either.’[6]. 

Переклад повністю збігається. 

Отже, на фонетичному рівні існують невідповідності при перекладі 

тексту оригіналу, оскільки в українському перекладі перекладач 

відобразив сатиричну дратівливість засобами вживання, з одного боку, 

частки та прислівників, а, з іншого, – використання вигуків мають 

емоційно-експресивне навантаження при створенні художньої ситуації. 

Натомість, слід зазначити, що прислівники автор також використовує в 

тексті оригіналу задля зображення здивування. 

Лексичний елемент, як відомо, перекладається не окремо, сам по 

собі, в ізоляції від речення та тексту, де він вживається, а в сукупності 

його контекстуальних зв’язків та функціональних характеристик. Тільки 

так досягається точність та адекватність перекладу слів. Чим більше 

враховуються перекладачем всі характеристики слова, що 

перекладається, тим адекватнішим буде його переклад. 

Однією з таких важливих характеристик є норми та традиції 

вживання слів у тій чи іншій сфері мовлення. Знання словникових 

відповідників є необхідною, але недостатньою умовою адекватного 

перекладу лексики. Переклад лексичних елементів не обов’язково 

передбачає тільки вибір словникових відповідників. Крім цього, 

важливим є вміння підібрати контекстуальні відповідники, що не завжди 

фіксуються у перекладних словниках. Знання словникових відповідників 

є необхідною, але недостатньою умовою адекватного перекладу лексики. 

Переклад лексичних елементів не обов’язково передбачає тільки вибір 
словникових відповідників. Крім цього, важливим є вміння добрати 
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контекстуальні відповідники, що не завжди фіксуються у перекладних 

словниках. 
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Шехавцова С.О. Лексико-фонетичні  засоби створення 

сатиричного ефекту в романі Дж. Геллера «Пастка на дурнів»  

Стаття присвячена визначенню й виявленню лексико-фонетичних 

засобів створення сатиричного ефекту в текстах оригіналу і перекладу 

українською, тобто визначення модальних дієслів, котрі мають 

еквіваленти в українській мові, і які не мають українських відповідників 

для створення відповідного ефекту Дж. Геллера «Пастка на дурнів» у 

перекладі українською. Було виявлено, що існують різноманітні способи 

перекладу засобів створення сатиричного ефекту при перекладі з 

англійської на українську. Для того, щоб досягти максимальної 

еквівалентності, перекладач повинен враховувати особливості того чи 

іншого тексту, адже еквівалентність та способи її досягнення залежать 

від належності тексту до певного стилю мовлення.  Встановлено, що на 

фонетичному рівні в тексті існують невідповідності при перекладі тексту 

оригіналу, оскільки в українському перекладі перекладач відобразив 

сатиричну дратівливість засобами вживання, з одного боку, частки та 

прислівників, а, з іншого, – використання вигуків, які мають емоційно-

експресивне навантаження при створенні художньої ситуації. Натомість, 

прислівники автор також використовує в тексті оригіналу задля 

зображення здивування. Доведено, що лексичний елемент 

перекладається не окремо, сам по собі, в ізоляції від речення та тексту, де 

він вживається, а в сукупності його контекстуальних зв’язків та 

функціональних характеристик. Завдяки такому поєднанню досягається 

точність та адекватність перекладу слів. Чим більше враховуються 
перекладачем всі характеристики слова, що перекладається, тим 

адекватнішим буде його переклад.  
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Ключові слова: сатиричний ефект, лексико-фонетичні засоби, 

адекватність перекладу. 

 

Шехавцова С.А. Лексико-фонетические средства создания 

сатирического эффекта в романе Дж. Геллера «Ловушка на дураков» 

Статья посвящена определению и выявлению лексико-фонетических 

средств создания сатирического эффекта в текстах оригинала и перевода 

на украинский, то есть определение модальных глаголов, которые имеют 

эквиваленты в украинском языке, и которые не имеют украинских 

соответствий для создания нужного эффекта Дж. Геллера «Ловушка на 

дураков» в переводе на украинский. Было обнаружено, что существуют 

различные способы перевода средств создания сатирического эффекта 

при переводе с английского на украинский. Для того, чтобы достичь 

максимальной эквивалентности, переводчик должен учитывать 

особенности того или иного текста, ведь эквивалентность и способы ее 

достижения зависят от принадлежности текста к определенному стилю 

речи. Установлено, что на фонетическом уровне в тексте существуют 

несоответствия при переводе текста оригинала, поскольку в украинском 

переводе переводчик отобразил сатирическую раздражительность 

средствами употребления, с одной стороны, доли и наречий, а с другой – 

использование междометий, которые имеют эмоционально-

экспрессивную нагрузку при создании художественной ситуации. Зато, 

наречия автор также использует в тексте оригинала для изображения 

удивления. Доказано, что лексический элемент переводится не отдельно, 

сам по себе, в изоляции от предложения и текста, где он используется, а в 

совокупности его контекстуальных связей и функциональных 

характеристик. Благодаря такому сочетанию достигается точность и 

адекватность перевода слов. Чем больше учитываются переводчиком все 

характеристики слова, которые переводятся, тем более адекватным будет 

его перевод.  

Ключевые слова: сатирический эффект, лексико-фонетические 

средства, адекватность перевода. 

 

Shekhavtsova S.O. Lexico-phonetic Means of Creating a Satirical 

Effect in J. Heller's Novel «Catch-22» 

The article is devoted to the definition and identification of lexico-

phonetic means of creating a satirical effect in the texts of the original and the 

translation into Ukrainian, that is, the definition of modal verbs that have 

equivalents in the Ukrainian language and that do not have Ukrainian 

correspondences to create the desired effect of J. Heller «Catch-22» translated 

into Ukrainian. It has been discovered that there are various ways of 

transferring the means of creating a satirical effect when translated from 

English into Ukrainian. In order to achieve maximum equivalence, the 

translator must take into account the peculiarities of one or another text, 

because the equivalence and methods of achieving it depend on the belonging 
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of the text to a particular style of speech. It was found that at the phonetic level 

in the text there are inconsistencies in the translation of the text of the original, 

because in the Ukrainian translation the translator displayed satirical 

irritability by means of use, on the one hand, lobes and adverbs, and on the 

other hand, the use of interjections that create emotional and expressive 

situations. But  the author also uses adverbs of the text of the original to depict 

surprise. It is proved that the lexical element is not translated separately, by 

itself, in isolation from the sentence and the text where it is used, but in the 

totality of its contextual connections and functional characteristics. Thanks to 

this combination, the accuracy and adequacy of the translation of words is 

achieved. The more the translator takes into account all the characteristics of 

the words that are translated, the more adequate his translation will be. 

Keywords: satirical effect, lexico-phonetic means, the adequacy of the 

translation. 
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БІБЛІЙНІ МОТИВИ ТА ОБРАЗИ В ТВОРЧОСТІ 

ЛІТЕРАТУРНИХ ГРУП „ЛАНКА”-МАРС ТА „СЕРАПІОНОВІ 

БРАТИ” 

Серед значної кількості українських та російських літературних 

груп, що існували в 20-х роках минулого століття,  особливе місце 

посідають „Ланка”-МАРС та „Серапіонові брати”. Літературна критика 

того часу вважала їх за „попутників”, бо митці „Ланки”-МАРСу та 

„Серапіонових братів” орієнтувалися на кращі здобутки світової 

літератури,  прагнули уникати будь-якої політичної ангажованості, на 

перше місце ставили естетичні принципи художнього твору. 

Дослідження творчості  митців „Ланки”-МАРСу представлено у 

розвідках М. Бєлєєнко, Ю. Бойка, В. Дмитренко, М. Жулинського, 

Ю. Коваліва, Ю. Лавріненка, Ю. Луцького, В. Мельника, Р. Олійніка-

Рахманного О. Романенко,  Ю. Шереха, та ін. К. Ічін, Є. Леммінг, 

Е. Папкова,  Б. Фрезінскій досліджували різні аспекти творчості групи 

Серапіонові брати.  У сучасному літературознавстві визнаним є той факт, 

що саме творчість митців „Ланки”-МАРСу та „Серапіонових братів” 
залишила одні з найкращих художніх здобутків свого часу. Роль 

зазначеної української групи в розвитку національної літератури першої 
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третини ХХ століття  співставна з роллю, яку в російській літературі 

відігравала група „Серапіонові брати”.  Тому вивчення функціонування 

біблійних мотивів та образів в творах літературних груп „Ланка”-МАРС 

та „Серапіонові брати” дозволить більш глибоко зрозуміти їхні 

типологічні сходження.  

Рецепція Біблії як складової духовної культури людства присутня 

в багатьох творах світового мистецтва. Що стосується української та 

російської літератур 1920-1930-х років, то активне звернення до Старого 

чи Нового Заповітів бачиться в „новому характері ідейно-художнього 

мислення доби, коли на зміну традиційному реалізмові приходили інші 

види творчості, природа яких корінилася в ірраціонально-чуттєвому 

підході до явищ дійсності і мистецтва”(Бетко, 1999, с. 11). Літературним 

групам „Ланка”-МАРС та „Серапіонові брати” притаманні існування 

власної, авторської точки зору на Біблію, переосмислення біблійних 

образів та мотивів. Так, в ранньому оповіданні І. Багряного „Мадонна” 

автор створює образ біблійної Матері, який уособлює його рецепцію 

Нового Заповіту. Схоже явище ми бачимо в творах Г. Косинки (”Фавст”) 

й В. Підмогильного „Іван Босий” та ін. „Серапінові брати” (Л. Лунц, 

Є. Полонська та ін.) частіше звертались до Старого Заповіту, що 

обумовлено інтересом до історії єврейського народу. Зокрема, в 

оповіданні Л. Лунца „В пустелі” письменник, спираючись на книгу 

Буття, презентує власне сприйнятті біблійного образу Мойсея.  Ми 

вважаємо за необхідне  розглянути біблійні мотиви та образи у творчості 

літературних груп „Ланка”-МАРС та „Серапіонові брати” на прикладі 

поезій Є. Плужника та Є. Полонської.  

В поезіях Плужника біблійні тексти тісно сплітаються з 

індивідуально-авторськими образами та рецепціями, створюючи 

неповторний поетичний світ. Поет проектує Біблію на власну сучасність, 

передає своє ставлення до оточуючих реалій.  Прикладом такого 

звернення до біблійного тексту стає поезія „Я знаю: Перекують на рала 

мечі”.  Цей твір включено до збірки „Дні”, в який автор передає рецепцію 

сучасних йому подій, трагізм часу через долю особистості, 

індивідуалізуючи таким чином історичні катаклізми епохи. Ліричний 

герой творів Плужника, так само, як й у поезіях російської літературної 

групи „Серапіонові брати”, через теперішній час бачить події минулого 

та майбутнього, які стають для нього більшою реальність ніж 

сьогодення.  

Перші ж рядки поезії „Я знаю: перекують” містять  строку із 

Старого Заповіту: „Перекують на рала мечi” (Плужник, 1988, с. 122). Ці 

слова взято з Книги пророка Ісайі: „І він судитиме народи, буде 

розсуджувати людей багатьох; вони перекують свої мечі на рала, а списи 

свої на серпи. Народ на народ не буде меча підіймати, і не вчитимуться 

більше воювати” (Книга пророка Ісайі ). З тексту поезії очевидно, що 
Плужник, свідомо спираючись на Старий Заповіт, створює власну 

інтерпретацію картини майбутнього своєї Батьківщини, яка бачиться 
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йому тільки в житті по волі Божої та за Божими  заповідями. Перші 

строки передають віру ліричного героя в те, що для України закінчаться 

страшні часи, настане мирне життя, люди повернуться до своєї звичайної 

селянської праці. Центральним стає образ української  землі, яка „буде 

родючою”, на неї „пшеницями зiйде кров”. Твір  наповнений біблійним 

сенсом й в тому, що  поет переконаний –  „Будуть одні ключі / Одмикати 

усі серця” (Книга пророка Ісайі ), ключі ці – любов. Рефреном поезії 

виступають слова „я знаю”, якими починається кожна строфа твору. 

Вони  передають впевненість поета в майбутньому України. На наш 

погляд,  фінал поезії робить його композицію кільцевою,  тому що на 

початку твору є звернення до біблійного тексту, а завершується поезія 

словом, що в культурному просторі є релігійним маркером – „вірю”.   

У вірші „А він молодий-молодий”, яка теж входить до книги 

„Дні”, автор створює апокаліптичну картину Батьківщини, втілену через 

смерть героя-юнака, який відданий в жертву примарному майбутньому: 

А він молодий-молодий...  

Неголений пух на обличчі.  

Ще вчора до школи ходив...  

Ще, мабуть, кохати не вивчив... (Плужник, 1988, с. 129). 

Автор звертається до прийому парцелювання тексту, яке сприяє 

розкриттю душевного стану героя, його „потоку свідомості”, що з’єднав і 

напругу, і мрії, і розчарування, і біль. Перед його очима проходять 

картини минулого: рідне село, Шевченко (як символ Батьківщини), мати, 

останні хвилини життя, драні чоботи…  

...Так очі ж навколо лихі...  

Крізь зуби один – розстріляти!  

...А там десь солома дахів...  

...А там десь Шевченко і мати... (Плужник, 1988, с. 129) 

Звернемо увагу на те, що Є. Плужник уводить у вірш число „три”, 

зображуючи катів, що тричі намагаються розстріляти юнака, „наган дав 

осічку аж двічі ... / А втретє ...”. Три спроби вбити героя свідчать і про 

опір долі, і про біблійні мотиви тексту. Нагадаємо, що в християнстві 

число „три” є священним, символізуючи собою Святу Трійцю, у Біблії 

воно незмінно співвідноситься з Христом (три дари волхвів, три образи 

Перевтілення, три хреста на Голгофі, три зречення Петра та ін.). 

Одночасно цифра „три” пов’язана з головними складовими земного 

шляху людини: народження, життя і смерть; минуле, сьогодення та 

майбутнє; чесноти - віра, надія, любов. У вірші Плужника „три” розбите 

автором на „два” і „один”, які виступають, як минуле, сьогодення і 

майбутнє, що обернулося для героя смертю. Разом з тим, смерть 

безневинного, чистого юнака прочитується тут в християнському 

контексті, знов уособлюючи  жертву  в ім’я Батьківщини: 

І правда, і радість, і гріх,  
І біль не навіки! (Плужник, 1988, с. 129) 

Плужник звертається до  образу біблійного  Раю в філософської 
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поезії „Дві паралелі, два меридіани”: „Безсмертний світ. Тут — Тігр, 

Євфрат і Рай” (Плужник, 1988, с. 129). Автор наводить назви річок, які, 

згідно книзі Буття, були в біблійному Раю: „З Едему ж виходила ріка, 

щоб зрошувати сад, і звідти розділялась вона на чотири течії. / Ім'я 

першої – Пішон; це та, що обтікає ввесь Хавіла – край, де є золото. / А 

золото цього ж краю добре. Там же є пахуча смола й онікс-камінь.  / Ім'я 

другої ріки – Гіхон; вона обтікає ввесь Куш–край. / Ім'я третьої ріки – 

Тигр; вона тече на схід від Ашшуру. Четверта ж ріка – Ефрат” (Буття).  

Цей твір передає авторські  роздуми про сенс буття, про життєвий шлях 

митця, який означено трьома словами: „Живи. Твори. Вмирай” 

(Плужник, 1988, с. 290). В цієї поезії є образ, пов'язаний з біблійним Раєм, 

– образ Єви: „Настане час – і ти обрящеш Єву” (Плужник, 1988, с. 290). 

Це згадування свідчить про те, що ліричний герой твору сприймається 

читачем, як Адам. Пригадаємо, що російській акмеїзм, з якого прийшли в 

літературу „Серапіонові брати”,  мав іншу назву – „адамізм”, маючи на 

увазі, що вони сприймають світ природно, що поети, як нові Адами, 

можуть давати  живим створінням власні ім’я.  Поезії „Серапіонових 

братів” мають багато рис, в яких розкривається поетика амеїзму / 

адамізму. Зокрема, ліричний герой  творів М. Тихонова  має багато 

спільного з біблійним Адамом як з первинною, природною людиною.  І в 

даному випадку ми можемо побачити типологічну спільність поезії 

Плужника  з творами „Серапіонових братів”. 

Твір російської поетеси з літературної групи „Серапіонови брати” 

Є. Полонської „Агар” (Полонская, 2010, с. 131 – 132) побудовано на 

старозаповітній історії про Сару та її рабиню Агар. Сюжети про Сару й 

Агар містяться в другій частині Буття, що присвячена історії появі 

єврейського народу та життю його патріархів Авраама, Ісаака, Яківа. 

Сара, не маючи дітей від Авраама, сказала йому: „Господь зробив мене 

безплідною: ввійди до моєї рабині, може я матиму дітей завдяки їй”. 

Послухав Авраам бажання Сари. І взяла Сара, Авраамова жінка, свою 

рабиню Агар єгиптянку, при кінці десятого року, як Авраам оселився в 

Ханаан-краю, та й віддала її Авраамові, своєму чоловікові, за жінку. 

Ввійшов він до Агарі, й вона зачала. Як же відчула, що зачала, то стала 

зневажати свою господиню” (Буття). Тобто Агар в гордині втратила 

повагу до своєї господині, вела себе з нею зневажливо, тому „запопалася 

тоді Сара до неї жорстоко аж вона втекла геть їй з очей” (Буття).  У 

пустелі до неї спустився ангел і сказав, що у Агарі має народитися син, 

якого назвуть Ізмаїл, від нього зародиться незліченний народ (”Я сильно 

розмножу твоє потомство, так що його не можна буде і злічити: таке 

воно буде численне” (Буття)), за переказами Ізмаїл – прабатько арабів. 

Ангел звелів Агарі повернутися до Сари. Через кілька років, вже після 

народження Сарою Ісаака, вона зажадала від Авраама вигнати Агар та 

Ізмаїла, бо дитина служниці ображала їхнього законного сина: „Сара 
побачила, що син Агарі єгиптянки, якого ця була вродила Авраамові, 

насміхається з Ісаака; тому вона сказала до Авраама: „Прожени геть оцю 
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рабиню та її сина; не буде бо спадкоємцем син тієї рабині з моїм сином 

Ісааком”. Вельми прикро було Авраамові те слово щодо його сина, але 

Бог сказав до Авраама: „Не вболівай за хлопчину та за твою рабиню. В 

усьому, що тобі скаже Сара, вволи її волю, бо за Ісааком назоветься твоє 

потомство. Та й із сина рабині я теж виведу народ, бо й він твоя дитина”. 

Встав Авраам раненько, взяв хліба та бурдюк води й дав Агарі; і вклавши 

їй на плечі дитину, відпустив її” (Буття)]. Агар заблукала в пустелі, вода і 

хліб закінчилися, вона „сиділа навпроти та й плакала вголос. Почув Бог 

крик хлопчини, і ангел Божий кликнув до Агарі з неба та й сказав до неї: 

„Що тобі, Агаре? Не бійся, бо почув Бог крик хлопчини там, де він 

лежить. Устань, візьми хлопця та гляди його добре, бо я виведу з нього 

великий народ”. Тоді відкрив Бог їй очі, й вона побачила криницю з 

водою; вона пішла й набрала повний бурдюк води і дала пити хлопцеві” 

(Буття). 

Саме цей драматичний епізод вигнання Агарі з сином став 

основою вірша Полонської. Автор створює трагічну картину 

материнського страждання, її скорботи про долю сина, приреченого 

померти в пустелі: 

Над Сирийской пустыней пылает восток. 

Сохнет ветер в безогненной гари. 

И пронзительно сухи, как горький песок, 

Исступленные вопли Агари (Полонская, 2010, с. 131). 

Прокльони Агарі, що посилаються до Сари, викликають читацьке 

співчуття. Разом з тим, слова рабині показують не тільки глибину 

материнського горя, але й її гординю, яку вона не змогла побороти й 

після свого повернення до господині: 

Сарра! Сарра! Счастливая! Горе рабе! 

Проклинаю тебя, проклинаю! 

Черной язвой кидаюсь на тело тебе 

И питье твое в кровь превращаю! 

 

Иль я хуже тебя, иль тебе не равна 

В муже, в мальчике, в первенце, в сыне? 

Над тобою, законная мать и жена, 

Посмеялось отродье рабыни! (Полонская, 2010, с. 131) 

Полонська створює психологічно напружену картину  горя Агарі, 

її небажання змиритися з тим, що відбувається, та одночасне розуміння 

неминучої загибелі сина: „И кидается наземь, и клонится ниц, / И 

царапает землю ногтями” (Полонская, 2010, с. 131).  На наш погляд, 

автору вдається зробити старозаповітний образ зрозумілим сучасному 

читачеві саме завдяки тому, що на перший план висунуті материнські 

риси героїні. Поетеса, відтворюючи слова ангела, який прийшов 

врятувати Агар та Ізмаїла, підкреслює, що розплатою Сарі та її синові 
Ісааку стане те, що законний син та його народ на довгі роки будуть 

віддані „на посмешище детям рабыни!” (Полонская, 2010, с. 131). Таким 
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чином, витоки конфлікту між арабами та євреями поетеса бачить в 

жорстокості Сари, в безмежності материнського горя Агарі. 

Історія праведного Йосипа Прекрасного – сина Якова та Рахілі – 

не раз ставала предметом художнього осмислення (наприклад, в 

образотворчому мистецтві невідомий фламандський майстер (Майстер 

життя Йосипа) „Йосип та дружина Потіфара”, Рафаель „Віроломство 

дружини Потіфара”, Рембрандт „Йосип і дружина Потіфара”, 

Ф. Маульбертш „Йосип і його брати”, в літературі – Фірдуосі „Юсуф і 

Зулейха”, Селім Слеман „Юсуф і Зулейха”, Т. Манн „Йосип і його 

брати”). Звертається до цієї теми й Полонська, але її цікавить насамперед 

сюжет про спроби спокусити Йосипа дружиною Потіфара Зелік 

(Зулейки). Згідно з біблійним текстом Йосип „був поставний і гарний з 

виду” (Буття). 

У книзі талмудичних оповідань та притч „Агада” знаходимо 

основу поетичного тексту Полонської: „Йосипу в той час було 

сімнадцять років, він був у повному розквіті краси. Дня не минало, щоб 

Зеліка, дружина Потіфара, не говорила йому про свою пристрасть. За три 

рази на день вона змінювала свій одяг, намагаючись звабити його ... – 

Що з тобою, Зеліка?  – Питали єгиптянки, подруги її, – Чого ще бракує 

тобі, дружині вельможі знатного, улюбленця фараонова? – Чого мені 

бракує? – відповідала Зеліка. – Зараз ви дізнаєтеся про це”. У той час, 

коли ці єгиптянки зайнялися запропонованими їм плодами, чистили їх 

гострими ножами, в кімнату, за покликом Зеліки, увійшов Йосип. 

Дивилися вони в обличчя його та порізали собі до крові пальці. Застиглі, 

дивилися вони на обличчя його, не бачили і не відчували, як текла кров з 

порізаних пальців на плоди, на стіл, на туніки їхні ... – Ось, – говорила 

Зеліка, – при одному погляді на нього ви так зачаровані, вражені красою 

його. Що ж повинна відчувати я, постійно бачачи його, під одним дахом 

перебуваючи з ним?” (Агада)  (переклад наш. – О.В.). 

Саме цей сюжет зацікавив Полонську. Її поезія „Йосип” –  

відповідь Зеліки подругам, в якому вона відверто чуттєво (як і в інших її 
творах про кохання) говорить про своє ставлення до Йосипа. І цей 

еротизм позбавляє твір біблійного піднесеного сенсу. Автор 

психологічно точно передає напругу, невгамоване бажання Зеліки, її 

фізичне прагнення володіти Йосипом Прекрасним. Читач розуміє і 

виправдовує зраду героїні, її вину і перед чоловіком, і перед Йосипом, 

який по мстивому наклепу Зеліки, попав до єгипетської в'язниці: 

Счастлива та, к которой ночью он войдет, 

И та, которая с ним будет биться, 

Пока в беспамятстве пред ним не упадет. 

Кто с ним губами жаркими сольется, 

Чтобы в него желанье перелить… 

Кто с ним руками жадными сплетется, 

Чтоб жажду ей сумел он утолить…(Полонская, 2010, с.  219)  

Рефреном в тексті виступає строфа  „Я влюблена, египетские 
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жены, / Вы, опытные в игрищах любви, / Не смейтесь над поруганной 

влюбленной, / Союзницы, совет ей дайте вы!” (Полонская, 2010, с. 218). 

Повторення цих слів свідчить про велике прагнення героїні володіти 

Йосипом. Своїх подруг, досвідчених єгипетських дружин, вона називає 

союзницями, і це доводить нам, що Зеліка розраховує на їх розуміння та 

допомогу. Героїня таким чином ставить умовний знак рівності між своїм 

та їхнім чуттєвим досвідом. З початку подруги не вірять та не розуміють 

її мук кохання: (”Не может быть, чтоб был хорош он так!” (Полонская, 

2010, с. 219), але коли до кімнати  „строен и суров” входить Йосип, 

досвідчені єгиптянки „смотрели на него без слов, / Как девочки, 

стыдливо и несмело” (Полонская, 2010, с. 219).  

В агадичному тексті підкреслюється, що краса праведника так 

сильно вразила жінок, що вони, розрізаючи фрукти, порізали пальці та не 

відчували ран і не бачили крові, яка капала на їхній одяг. Цей епізод, що 

є доказом краси Йосипа, використовує, дещо змінивши, й Полонська: 

А та, которая вонзала нож в гранат, 

Внезапно вскрикнула, затем, что загляделась, 

И палец свой резнула невпопад (Полонская, 2010, с. 219). 

Виникає питання, чому вірш, присвячений почуттям Зеліки, автор 

назвала „Йосип”? Можливо, ця назва пояснює завдання, які ставила 

перед собою Полонська, її прагнення через опис любовних страждань 

героїні, показати безгрішність Йосипа Прекрасного, його вміння 

впоратися зі спокусою, його цнотливість. І в такому випадку чуттєві 

муки Зеліки – лише фон для її власної рецепції Йосипа, який стає для 

поетеси ідеалом душевної та тілесної чистоти. 

Таким чином, розглянуті в статті твори поетів літературних груп 

„Ланка”-МАРС та „Серапіонові брати” демонструють активне звернення 

до біблійних текстів. З одного боку,  митці цитують Біблію,  

використовують її образи та сюжети. З іншого, у творах Плужника та 

Полонської біблійні ремінісценції та алюзії  виступають тією складовою, 

що демонструє одночасне звернення авторів до вічного та минущого. 

Рецепція Біблії у творах письменників українських та російських 

літературних груп виступає тією моральною константою, яка допомагає 

їм не втратити гуманізм, духовність в сучасну для них  трагічну епоху. 
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Вєрнік О.  О. Біблійні мотиви та образи в творчості 

літературних груп „Ланка”-МАРС та „Серапіонові брати” 

Розглянуті в статті твори поетів літературних груп „Ланка”-МАРС 

та „Серапіонові брати” демонструють активне звернення до біблійних 

текстів. Серед значної кількості українських та російських літературних 

груп, що існували в 20-х роках минулого століття,  особливе місце 

посідають „Ланка”-МАРС та „Серапіонові брати”. У поезіях Є.Плужника 

„Я знаю: перекують на рада мечі”, „Він молодий-молодий”, „Дві 

паралелі” біблійні тексти тісно сплітаються з індивідуальними 

авторськими образами, створюючи неповторний поетичний світ.  Поет 

проектує Біблію на сучасність, біблійні тексти та образи репрезентують 

його відношення до навколишньої реальності. Поезії російської поетеси з 

літературної групи „Серапіонові брати” Є.Полонської „Агар”, „Йосип” 

ґрунтуються на Старому Заповіті, що обумовлено інтересом авторки до 

історії Єврейського народу. Рецепція Біблії у творах письменників 

українських та російських літературних груп виступає тією моральною 

константою, яка допомагає їм не втратити гуманізм, духовність в сучасну 

для них  трагічну епоху. 

Ключові слова: біблійні мотиви та образи, „Ланка”-МАРС, 

літературні групи,  „Серапіонові брати”,  Є.Плужник, Є.Полонська 

 

Верник О.А. Библейские мотивы и образы в творчестве 

литературных групп „Ланка” -МАРС и „Серапионовые братья” 

Рассмотренные в статье произведения поэтов литературных групп 
„Ланка”-МАРС и „Серапионовые братья” демонстрируют активное 

обращение к библейским текстам.  Среди значительного количества 
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украинских и российских литературных групп, существовавших в 20-х 

годах прошлого века, особое место занимают „Ланка”-МАРС и 

„Серапионовые братья”.  В стихах Е.Плужника „Я знаю: перекують на 

рада мечі”, „Він молодий-молодий”, „Дві паралелі”  библейские тексты 

тесно сплетаются с индивидуальными авторскими образами, создавая 

неповторимый поэтический мир.  Поэт проектирует Библию на 

современность, библейские тексты и образы представляют его 

отношение к окружающей действительности.  Стихотворения русской 

поэтессы из литературной группы „Серапионовые братья” Е.Полонськой 

„Агар”, „Иосиф” основываются на Ветхом Завете, что обусловлено 

интересом автора к истории еврейского народа.  Рецепция Библии в 

произведениях писателей украинских и российских литературных групп 

выступает той моральной константой, которая помогает им не потерять 

гуманизм, духовность в современную для них трагическую эпоху. 

 Ключевые слова: библейские мотивы и образы, „Звено” -МАРС, 

литературные группы, „Серапионовы братья”, Е.Плужник, Е.Полонська 

 

Vernik O.О. Biblical motifs and images in the works of literary groups 

„Lanka” – MARS and „Serapion’s Brothers 

Among the significant amount of Ukrainian and Russian literary groups that 

existed in the 20s of the last century, a special place is occupied by „Lanka” -MARS 

and „Serapion’s Brothers”. The article considers the typological connections „Lanka”-

MARS and „Serapion's Brothers” who are due common organizational principles of 

group denial manifestos and declarations, closeness and limitations of the participants, 

the nature of creative meetings, demanding approach to the works of each other, 

avoiding political engagement , the desire to follow the current trends of world literary 

process. The author concludes that typological links in the formation of these groups are 

related to the principles of their works. The author of the article studies the poems of 

Pluzhnik and Polonskaya.  The author explores the Bible, the Old Testament.  The 

author shows that the images of the poems of Pluzhnik and Polonskaya came out of the 

Bible.  The Bible is the main book of humanity.  She teaches kindness and mercy, 

provides answers to many questions.  Poets believe that the Bible helps to overcome the 

tragic situations of the era.  Pluzhnik and Polonskaya lived at a time when there was a 

revolution, a civil war in their country.  For these poets needed moral support.  The 

Bible helped them to truly overcome all difficulties.  Poets, obviously, read the Bible 

every day and knew its stories and images well. In poetry of E. Pluzhnyk biblical texts 

are closely intertwined with the individual author’s images and receptions, creating a 

unique poetic world. Poet designs the Bible on modernity, conveys his attitude to the 

surrounding reality. The works of E. Polonskaya, Russian poetess from literary group 

„Serapion’s Brothers” are based on the Old Testament, because of the author’s interest 

in the history of the Jewish people.  

Keywords: Biblical motifs and images, „Lanka” -MARS, literary groups, 

„Serapion’s Brothers”.  E. Pluzhnyk, E. Polonskay 
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ТВОРЧЕСТВО И. ОДОЕВЦЕВОЙ И Г. ИВАНОВА В 

РЕЦЕПЦИИ Г. АДАМОВИЧА В 1923–1928 ГГ 

Г. Адамовича называли одним из самых авторитетных критиков 

Русского Зарубежья, к его мнению прислушивались, его оценки 

оказывали влияние на восприятие современных произведений. В 

настоящее время творческое наследие критика изучено недостаточно. 

Среди наиболее значительных исследователей можно назвать 

О. Коростелев, С. Федякина, П. Басинского, М. Мельникова. Ученые 

уделяли внимание разным аспектам литературной деятельности 

Г. Адамовича, однако критическую деятельность наиболее подробно 

изучили О. Коростелев и С. Федякин. Вместе с тем их работы носят 

скорее общий характер и требуют детализации. В нашей статье мы 

обратились к изучению рецепции Г. Адамовичем творчества Г. Иванова, 

которого называли «первым поэтом» эмиграции и его супруги 

И. Одоевцевой, оставившей уникальные мемуары о Русском Зарубежье. 

В современном литературоведении отсутствуют работы, которые 

раскрывают оценку Г. Адамовичем творчества Г. Иванова и 

И.Одоевцевой. Все это составляет актуальность нашей статьи. Цели и 

задачи исследования мы видим в изучении специфики интерпретации Г. 

Адамовичем произведений Г. Иванова и И. Одоевцевой. 

История личных  и творческих отношений Г. Иванова и 

Г. Адамовича исследователи называют сложной. После Второй мировой 

войны двадцатипятилетняя дружба переросла в пятнадцатилетнюю 

вражду, которая в конце концов закончилась примирением. Г. Иванов и 

Г. Адамович познакомились на лекции К. Чуковского о футуризме. 

О. Коростелев в нескольких словах так описывает это событие: «Лекция 

К.И. Чуковского о футуризме в Тенишевском зале была прочитана 

13октября 1913 г. Георгий Иванов к тому времени уже состоял членом 

Цеха поэтов, куда в начале 1914 г. и Г. Адамович «был со всем 

церемониалом принят обоими синдиками, Гумилёвым и Городецким». 

Вскоре почти весь эстетский Петербург знал эту неразлучную пару как 

«двух Жоржиков». Вместе они организовывали второй Цех поэтов сезона 

1916/17 г., были главными действующими лицами третьего, вновь 

гумилёвского, Цеха. После расстрела Н. Гумилёва Георгий Иванов стал 
главой Цеха, а Г. Адамович – основным критиком. Перед самой 

эмиграцией они даже жили вместе – Г. Адамович и Иванов, только что 
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женившийся на Одоевцевой – в пустующей квартире тетки Г. Адамовича 

Веры Семеновны Белэй (урожд. Вейнберг; 1861-?), вдовы англичанина-

миллионера (ул. Почтамтская, д. 20, кв. 7). И эмигрировали все трое 

почти одновременно: летом 1922 г. уехал Иванов, затем Одоевцева, а в 

самом начале 1923 г. за ними последовал и Г. Адамович» [126]. Из 

данной характеристики очевидно, что Г. Иванова, И. Одоевцеву и 

Г. Адамовича связывала тесная дружба, которая способствовала и 

лучшему пониманию творчества друг друга, и взаимной поддержке. 

Именно с легкой руки Г. Иванова Г. Адамовича называют «первым 

критиком эмиграции» (О. Коростелев, 2019). И. Одоевцева в мемуарах 

«На берегах Невы»  (И. Одоевцева, 1989)  и «На берегах Сены» 

(И. Одоевцева, 1989)   оставила многочисленные воспоминания о 

критике, которые помогают создать его портрет, понять особенности 

личности.   

В «Звене» о поэзии Г. Иванова Г. Адамович впервые  написал в 

1926 году в статье «Н. Бердяев о К. Леонтьеве. – Стихи Г. Иванова». 

Поводом для критической публикации стало выступление поэта в 

«Союзе молодых поэтов». Г. Адамович указывает, что последняя 

ивановская книга «Сады» вышла пять лет назад – в 1921 году, поэтому 

«едва ли не впервые на вечере «Союза» можно было дать себе отчет, есть 

ли в новых стихах Иванова что-либо действительно новое» (Г. Адамович, 

1998,  с. 9]). Первые произведения поэта он называет «книгой 

декоративно-меланхолической и чуть-чуть подслащенной», в которой 

тем не менее «послышалось пение», книга стихотворений – «проба 

голоса или, метафорически, проба крыльев. Изменение стиля в будущем 

само собой разумелось, само собой обещалось» (Г. Адамович, 1998,с. 10).  

Таким образом, Г. Адамович критически оценивает ранние 

стихотворения Иванова, но последние произведения поэта вызывают у 

него другую реакцию: «В новых стихах Иванова несомненна большая 

стилистическая простота и расширение тем. Остался ограниченным 

выбор образов. Осталась прежняя природная безошибочность звуков, т. 

е. звуковая оправданность каждой строчки, наличие в каждой строчке 

стиха, свойство исключительно присущее Георгию Иванову. Осталась, 

наконец, меланхолия» (Г. Адамович, 1989,  с. 10).  

Из этой оценки очевидно, что Г. Адамович видит в стихах 

Г.Иванова не только положительные черты. Ограниченность образов, 

меланхолия явно не близки критику.  В завершении своей небольшой 

критической заметки он иронично пишет о своей рецепции ивановских 

стихотворений: «Настроившись холодно и критически, со многим в этой 

поэзии не соглашаешься, и хочется иногда, тронуть ее каплей яда. Но 

доверчиво к ней прислушиваясь, эти придирки забываешь. Все в этой 

поэзии живет настоящей жизнью, и все в ней даровано «Божией 

милостью» (Г. Адамович, 1989, с. 10). Последнее предложение – это одно 
из проявлений высшей оценки Г. Адамовича.  
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Многие его критические статьи свидетельствуют  о стремлении к 

объективности. Он может субъективно не принимать те или иные 

стороны какого-либо рассматриваемого произведения, но если считает, 

что творчество автора  отмечено настоящим, подлинным талантом, то 

всегда об этом скажет. Также и в этой статье. Не принимая ивановский 

меланхолизм, критик подчеркивает, что «все в ней даровано «Божией 

милостью», поэтому она отмечена настоящим талантом.  

Позже Г. Адамович, рассматривая стихотворения в «Современных 

записках», упоминает стихотворение Г. Иванова «Не было измены». В 

целом высоко оценивая произведение, называет поэтические образы 

этого лирического текста слащавыми. По мнению критика, 

стихотворение «спасено «дыханием», которое нельзя подделать и 

которому нельзя научиться» (Г. Адамович, 1989, с.  215 – 216). Очевидно, 

здесь Г. Адамович подразумевает подлинный поэтический талант 

Иванова, который позволяет любить его стихотворения, не смотря на 

неприятие некоторых деталей. Не случайно в конце своего отзыва критик 

единственным  предложением так оценивает еще одно произведение 

поэта: «Третье стихотворение, неврастеническое, которое можно было 

бы назвать «Invitation au suice» – хорошо и в мелочах» (Г. Адамович, 

1989,  с.  216). 

Об И. Одоевцевой Г. Адамович написал только в 1928 году. В 

заметке, в большей мере  посвященной ее роману «Ангел смерти», 

критик стремится представить рецепцию творческой личности 

писательницы. Создает впечатление, что главная его задача состояла 

прежде всего в стремлении привлечь читательское внимание к 

И. Одоевцевой, показать ее уникальность в литературе Русского 

Зарубежья.  

Он подчеркивает не только индивидуальность авторского стиля 

писательницы, который делает произведения узнаваемыми, но и 

неповторимость ее личности: «Ирина Одоевцева вносит с собой в нашу 

литературу что-то новое. Говорю, конечно, о новизне не столько 

литературной, сколько личной или человеческой. Одоевцеву сразу 

можно узнать, ее писания ни с какими другими не спутаешь. Очень 

странный человек, с душой причудливой, легкой и насмешливо-

печальной» (Г. Адамович,  1989, с.  345). 

В статье Г. Адамович презентует И.Одоевцеву как поэта и 

ученицу Н. Гумилёва, рассказывает историю ее появления в 

петроградских литературных кругах, описывает впечатление, которое 

произвели произведения на читателей. Его история схожа с теми 

мемуарами, которые оставила сама Одоевцева, и в которых она 

неизменно предстает как «маленькая поэтесса с огромным бантом» 

(сравните: «Нет, я не буду знаменита, / Меня не увенчает слава, / Я, как 

на сан архимандрита, / На это не имею права. / Ни Гумилёв, ни злая 
пресса / Не назовут меня талантом. / Я маленькая поэтесса / С огромным 

бантом» (И. Одоевцева, 1989, с. 60)). 
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Эта схожесть заметок Г. Адамовича и Одоевцевой служит одним 

из подтверждений достоверности ее мемуаров, хотя многие 

исследователи часто обвиняли поэтессу в неправдивости книг «На 

берегах Невы» и «На берегах Сены». «Одоевцева начала со стихов. Она 

пишет их теперь все реже и реже, – и это очень жаль, потому что именно 

в стихах ее своеобразие было особенно заметно. Многие помнят ее 

появление в нашей поэзии. Это было, кажется, в двадцатом году, – во 

время расцвета Н. Гумилёвских поэтических студий. <…>  И вот пошел 

слух, что появилась у Н. Гумилёва ученица необыкновенная, пишущая 

стихи «совсем особенные» <…> Это и была Одоевцева, принявшаяся на 

всех литературных вечерах читать свою «Балладу о толченом стекле». 

Баллада неизменно вызывала восторги. Вместо роз и облаков в ней 

говорилось про советский быт, вместо вялой певучести или певучей 

вялости был ритм колкий и отчетливый. И была прихотливейшая 

фантастика в каждом слове» (Г. Адамович, 1998,   с. 345 – 346). 

Важно отметить, что Г. Адамович в заслугу поэтессы ставит 

возрождение балладного жанра, который потом развился в 

произведениях других авторов: «Балладный жанр быстро привился: его 

подхватил Тихонов и удачно продолжил» (Г. Адамович, 1998, с. 346). 

И. Одоевцева  подчеркивает, что в эмиграции лирика в ее 

творчестве уступила место эпическим произведениям. На это обращает 

внимание и Г. Адамович: «Одоевцева теперь почти оставила стихи. Она 

написала в последнее время несколько новелл, – и, наконец, роман, 

который появился в «Днях» (Г. Адамович, 1998,  с. 346). Все внимание 

критика сосредоточено на рассмотрении романа «Ангел смерти», хотя в 

парижском «Звене» до появления этой заметки в течении года были 

опубликованы восемь новелл писательницы («Сердце Марии», «Эпилог», 

«Дом на песке», «Жасминовый остров», «Румынка», «Путаница», 

«Елисейские поля», «Жизнь мадам Дюкло»).  

Частыми  характеристиками произведений И. Одоевцевой в 

критической заметке Г. Адамовича выступают слова «прелесть», 

«прелестный», «очарование», «причудливый», «новый», «дремлющее-

неясный». Это не совсем характерно для большинства его заметок, но в 

данном случае таким образом критик стремится передать собственное 

бессилие, невозможность четко, привычно передать восприятие 

творчества И. Одоевцевой, которое, несомненно, нравится ему.  

Характерный пример – начало его разговора о романе: «Ангел 

смерти» прелестно задуман и очень искусно написан. Как большей 

частью бывает у И. Одоевцевой, это история о девочке-подростке, еще не 

все знающей, но обо всем догадывающейся, история души, которая еще 

оглядывается на прошлые, детские сны, но уже рвется к жизни. 

И. Одоевцева не анализирует того, что переживает ее Люка. Она только 

короткими вспышками освещает ее существование. Она в коротких, 
обрывающихся словах передает ее разговоры, ее противоречивые 
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желания, ее мысли, в которых еще много «физиологического», 

дремлюще-неясного» (Г. Адамович, 1998,  с. 346 – 347). 

Критик доказывает невозможность определить типологию романа 

писательницы («ни в каком случае нельзя назвать роман И. Одоевцевой 

романом бытовым или психологическим. Его трудно было бы 

определить каким-либо словом того же рода, столь же привычным» 

(Г. Адамович, 1998,  с. 347). Художественные и жанровые особенности 

произведения он называет такими же «ускользающими», как и 

стихотворения И. Одоевцевой: «И даже слово «роман» к «Ангелу 

смерти» не совсем подходит. Роман ведь, как известно, «отражает 

жизнь». Конечно, и у Одоевцевой жизнь отражена, но не в этом прелесть 

«Ангела»: не знаю, правильно ли поймет меня читатель, но скажу все-

таки, что, по-моему, сущность «Ангела смерти» в какой-то 

неопределимой «иррациональности», его насквозь проникающей. Наш 

мир, наша земля, наши люди – и все-таки «не совсем то». Не наше 

дыхание. Умение Одоевцевой ей никогда не изменяет. Но ее отталкивает 

жизнь, не дает ей окончательно к себе приблизиться. Как будто слишком 

плотен для нее земной воздух, и ей суждено только витать и летать над 

ним» (Г. Адамович, 1998,  с. 347). Очевидно, так Г. Адамович 

подчеркивает авторское новаторство, которое невозможно 

охарактеризовать существующим терминологическим инструментарием.  

Хотелось бы обратить внимание на то, что творчество 

И. Одоевцевой в современном литературоведении практически не 

изучается, существует несколько работ, посвященных ее мемуаристике, в 

частности, диссертация А. Кузнецовой, в которой писательницу 

называют автором «второстепенным». О поэзии и прозе И. Одоевцевой 

исследований также немного, в большинстве своем они носят 

фрагментарный, обзорный характер.  

Наиболее глубокое изучение романа «Ангел смерти» 

демонстрирует статья польского исследователя П. Витчака 

«Танатологические мотивы в прозе Ирины Одоевцевой в контексте 

диалога с литературной традицией». Ученый развивает идеи, только 

намеченные Г. Адамовичем. В частности, он указывает на «перекличку с 

творчеством Лермонтова. Уже само заглавие романа направляет читателя  

к лермонтовской поэме с таким же названием – «Ангел смерти… 

Несомненно, что рецепция демонических мотивов Одоевцевой отразила 

не только лермонтовское влияние, но и воздействие модернизма 

(например, Демоном Врубеля)» (Р.Witczak, 2014, с. 155 – 156). 

Вслед за Г. Адамовичем П. Витчак указывает на наличие 

фрейдистских мотивов в романе, и если критик  не называет имя 

З. Фрейда, а вскользь пишет о том, что  «разговоры, противоречивые 

желания, мысли» героини демонстрируют «много «физиологического», 

дремлющее-неясного» (Г. Адамович, 1998,  с. 347), то современный 
исследователь указывает на теорию психоанализа и так же, как 

Г. Адамович, считает, что невозможно определить жанровую 
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принадлежность произведения: «Книга Одоевцевой талантливая, но и 

одновременно сложная, затрагивающая серьезные проблемы 

человеческого  бытия.  Герои  Одоевцевой  являются  воплощением  

фрейдовской  теории о борьбе Эроса и Танатоса и человеческому 

влечению к смерти. В творчестве Одоевцевой стихия смерти оказывается 

сильнее инстинкта жизни») (Р.Witczak, 2014, с. 160). 

Таким образом, многолетняя близкая дружба между Г. 

Адамовичем и Г. Ивановым не помешала критику объективно оценивать 

произведения поэта, замечать в его произведениях черты, которые он 

считал недостатками безусловно талантливого автора. Рецепция 

Г. Адамовичем произведений И. Одоевцевой позволяет увидеть 

ключевые особенности ее творчества, понять специфику его личного 

отношения  к писательнице. Его замечания во многом предопределили 

современный подход к произведениям И. Одоевцевой. Перспективы 

исследования заключаются в изучении оценок Г. Адамовичем творчества 

Г. Иванова и И. Одоевцевой в 1930-1940-е годы, а также рассмотрение их 

отзывов о творчестве критика. 
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Ли Ялинь Творчество И. Одоевцевой и Г. Иванова в рецепции 

Г. Адамовича в 1923–1928 гг 

В статье исследуется рецепция творчества И.Одоевцевой и 

Г.Иванова в критике Г. Адамовича в 1923-1928 годах. История личных  и 

творческих отношений Г. Иванова и Г. Адамовича исследователи 

называют сложной. После Второй мировой войны друзья стали врагами, 

а потом снова помирились через 15 лет.  Г. Адамович критически 

оценивает стихотворения Иванова, находит в них положительные и 

отрицательные черты. Об И. Одоевцевой Г. Адамович написал только в 

1928 году. В заметке, в большей мере  посвященной ее роману «Ангел 

смерти», критик стремится представить рецепцию творческой личности 

писательницы. Создает впечатление, что главная его задача состояла 

прежде всего в стремлении привлечь читательское внимание к 

И. Одоевцевой, показать ее уникальность в литературе Русского 

Зарубежья. В статье Г. Адамович презентует И.Одоевцеву как поэта и 

ученицу Н. Гумилёва, рассказывает историю ее появления в 

петроградских литературных кругах, описывает впечатление, которое 

произвели произведения на читателей. Многолетняя близкая дружба 

между Г.Адамовичем и Г. Ивановым не помешала критику объективно 

оценивать произведения поэта, замечать в его произведениях черты, 

которые он считал недостатками безусловно талантливого автора. 

Рецепция Г. Адамовичем произведений И. Одоевцевой позволяет 

увидеть ключевые особенности ее творчества, понять специфику его 

личного отношения  к писательнице. Его замечания во многом 

предопределили современный подход к произведениям И. Одоевцевой. 

Ключевые слова: жанр, критика, лирика, рецепция, роман, статья, 

эмиграция 

 

Li Yalin Works by I. Odoevtseva and G. Ivanov in G. Adamovich’s 

Reception in 1923–1928 

 The article explores the reception of the creative work of I. 

Odoevtseva and G. Ivanov in the criticism of G. Adamovich in 1923-1928.  

The history of personal and creative relationships of G. Ivanov and G. 

Adamovich is called complex by researchers.  After World War II, friends 

became enemies, and then reconciled again 15 years later.  G. Adamovich 

critically asses Ivanov's poems, finds in them positive and negative features.  

About I.Odoevtseva G. Adamovich wrote only in 1928.  In a note more 

devoted to her novel Angel of Death, the critic seeks to present the reception 

of the writer's creative personality.  It creates the impression that his main task 

was primarily in an effort to draw reader's attention to I. Odoevtseva, to show 
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its uniqueness in the literature of the Russian Diaspora.  In the article G. 

Adamovich presents I.Odoevtsevu as a poet and student of N. Gumilev, tells 

the story of her appearance in Petrograd literary circles, describes the 

impression that the works produced on the readers.  The many years of close 

friendship between G. Adamovich and G. Ivanov did not prevent the critic 

from objectively evaluating the works of the poet, noticing features in his 

works that he considered to be the shortcomings of an unconditionally talented 

author.  The G. G. Adamovich reception of works by I. Odoevtseva allows you 

to see the key features of her work, to understand the specifics of his personal 

attitude to the writer.  His remarks largely predetermined the modern approach 

to the works of I. Odoevtseva. 

 Keywords: genre, criticism, lyrics, reception, novel, article, 

emigration 
 

Лі Ялінь Творчість І. Одоевцевой і Г. Іванова в рецепції 

Г. Адамовича в 1923-1928 рр 

 У статті досліджується рецепція творчості І. Одоевцевої та  

Г. Іванова в критиці Г. Адамовича в 1923-1928 роках.  Історія особистих і 

творчих відносин Г. Іванова та Г. Адамовича дослідники називають 

складною.  Після Другої світової війни друзі стали ворогами, а потім 

знову помирилися через 15 років.  Г. Адамович критично оцінює вірші 

Іванова, знаходить в них позитивні і негативні риси.  Про І. Одоевцеву 

Г. Адамович написав тільки в 1928 році.  У статті, в більшій мірі 

присвяченій її роману «Ангел смерті», критик прагне представити 

рецепцію творчої особистості письменниці.  Створюється враження, що 

головне його завдання полягало насамперед у прагненні залучити 

читацьку увагу до І. Одоевцевої, показати її унікальність в літературі 

Російського Зарубіжжя.  У статті Г. Адамович презентує І. Одоевцеву як 

поета та ученицю М. Гумільова, розповідає історію її появи в 

петроградських літературних колах, описує враження, яке справили 

твори на читачів.  Багаторічна близька дружба між Г. Адамовичем та 

Г. Івановим не завадила критику об'єктивно оцінювати твори поета, 

помічати в його творах риси, які він вважав недоліками безумовно 

талановитого автора.  Рецепція Г. Адамовичем творів І. Одоевцевої 

дозволяє побачити ключові особливості її творчості, зрозуміти специфіку 

його особистого ставлення до письменниці.  Його зауваження багато в 

чому визначили сучасний підхід до творів І. Одоевцевої. 

 Ключові слова: жанр, критика, лірика, рецепція, роман, стаття, 

еміграція 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 

РУССКОЙ ЖЕНСКОЙ ПРОЗЫ В КИТАЕ 

С конца 80-х годов XX века современная русская женская литература 

становится объектом пристального внимания со стороны ученых-филологов 

многих стран. Характерными особенностями, отличающими женщин-

писательниц от писателей мужчин, являются наблюдение, исследование, 

конструирование и деконструкция реального мира с совершенно новой точки 

зрения. Они делают акцент на роль любви, семьи, судьбы, осмысляемой с позиции 

женской психологии. Они реконструируют женский взгляд на действительность. 

Постепенно изживаются предрассудки относительно женской литературы, и в 

целом, женская литература получает все большее признание как безусловный 

феномен, требующий осмысления. Большую роль в процессе научной рецепции 

данного литературного явления играет и литературоведение Китая. К сожалению, 

в русском и украинском литературоведении отсутствуют работы, в которых 

представлено исследование рецепции китайскими филологами современной 

русской женской прозы.  Все это обусловливает актуальность нашей работы. Цель 

статьи заключается в попытке репрезентации восприятия китайским 

литературоведением современной русской женской прозы.  

Освоение любой иностранной литературы обусловлено переводами. В 

Китае часто многие произведения удостаиваются внимания переводчиков после 

получения престижных литературных премий. Так, в 1993 году повесть Людмилы 

Улицкой «Сонечка» была номинирована на премию «Русский Букер», а в 1996 

году ее  роман «Медея и ее дети» вывел писательницу в число финалистов 

Букеровской премии. В том же 1999 году оба этих произведения были переведены 

Ли Иннанем и Инь Чэном на китайский язык и впоследствии опубликованы 

большим тиражом. В 2001 году Л.Улицкая вновь получила «Русского Букера» за 

роман «Казус Кукоцкого». Этот роман был переведен Чэнь Фаном в 2003 г. и 

выпущен Лицзянским издательством. В 1992 г. книга «Время ночь» Людмилы 

Петрушевской была признана одним из лучших российских произведений и 

вошла в шорт-лист премии «Русский Букер». Произведение было переведено на 

китайский язык Шэнь Няньцзюем в 2013 г. и опубликовано Чжэцзянским 

издательством «Литература и искусство». Вышедший в 2004 г. роман 

Петрушевской «Номер один, или В садах других возможностей» вошел в шорт-

лист премии «Русский Букер», а в 2012 году его перевела на китайский язык Чэнь 

Фан. Роман опубликовало издательство Чунцинского университета. В 2000 г. был 

издан роман Татьяны Толстой «Кысь», удостоенный премии «Триумф». Он 

получил в номинации «Проза 2001» книжного «Оскара» и стал одним из самых 
популярных, но в то же время одним из самых противоречивых произведений 
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русского литературного мира. В 2005 г. роман был переведен Чэнь Сюньмином на 

китайский язык и издан Шанхайским издательством переводов. В 2006 г. роман 

Ольги Славниковой «2017» стал лауреатом премии «Русский Букер» и был 

удостоен Государственной премии «За выдающееся литературно-художественное 

произведение». В Китае он появился в переводе Юй Жэня и Чжан Цзюньсяна в 

Илиньском издательстве.  

Некоторые из указанных работ были удостоены наград и в Китае. Так, 

например, изданный в 2005 г. роман Улицкой «Искренне ваш Шурик» получил 

четвертую премию китайских книгоиздателей «За лучший зарубежный роман 21 

века». В 2011 г. роман Славниковой «2017» так же стал лауреатом премии 

«Лучший зарубежный роман 21 века».  

Кроме того, существует ряд небольших по объему переводов современных 

произведений писательниц, напечатанных в различных журналах и научных 

изданиях. Это «Перелом», «Лавина», «Счастливый случай» В.Токаревой,, «Зверь» 

Л.Улицкой, «Время ночь», «Хэппи-энд», «Музыка ада» Л.Петрушевской, «Поэт и 

муза», «Ночь» Т.Толстой и др.  Переводы данных произведений открыли 

китайским литературоведам и массовому читателю мир русской женской 

литературы.  

Исследования русской женской литературы в китайском 

литературоведении, как правило, сосредоточены в области литературной критики. 

Основательных литературоведческих работ недостаточно. Одним из первых 

авторов, написавшим критическое обозрение русской женской литературы, стал 

Сунь Мей Лин. В статье «Отражение крыльев русской женской литературы», 

опубликованной в 1995 г. в журнале «Русская литература и искусство», автор 

рассматривает процесс развития русской женской литературы с начала XX века до 

конца 1980-х гг. Исследовательница дала краткую характеристику творчества 

Т. Толстой, В. Нарбиковой и других авторов. Она подчеркнула, что «женская 

литература – это не только сила, которую нельзя игнорировать, но она оказывает 

влияние на  всю русскую литературу, и ее достижения становятся все более 

впечатляющими» (Сунь Мей Лин, 1995, с. 47). 

В 1996 году Хэбэйским издательством «Образование» был опубликован 

составленной ею сборник «Московские женщины». В нем были представлены 

произведения М. Цветаевой, А. Ахматовой, Л. Петрушевской. Здесь давалось 

представление о проблемах женской литературы, наличии уникальной, присущей 

лишь писательницам, точки зрения,  их отличию от мужских приемов изложения, 

а также поднимался вопрос  о значении образности в  языке этой художественной 

прозы.  

Систематическим изучением современной русской женской литературы в 

Китае сегодня занимается Чэнь Фан. Ее монография «Анализ произведений 

современной русской женской прозы» включает в себя системное описание и 

характеристику современной русской женской литературы. Методом 

исследования стала феминистская литературная критика «в сочетании с 

традиционными методами литературного анализа»(Чэнь Фан, 2007, с. 3), а в 
изданной в 2015 г. ее монографии «Второй пол» русской литературы» было 
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обращено внимание на женские образы в литературе XIX и XX вв., которые также 

рассматривались с позиции феминизма. 

Отдельного внимания заслуживают работы о конкретных персоналиях 

женской прозы. В монографии Сунь Чао «Художественная проза Людмилы 

Улицкой в современной русской литературе: ключевая идея и поэтика» 

исследуются особенности лейтмотива и поэтики произведений этой 

писательницы периода 1990-х годов, раскрывается содержание ее романов, 

произведен анализ нравственных идеалов автора. «Исследование 

новеллистической литературы России 80-90 годов XX века» –  так называется 

книга, также написанная Сунь Чао. В ней на макро-уровне рассмотрены стиль и 

поэтологические  характеристики рассказов, созданных В.Токаревой, Л.Улицкой, 

Т.Толстой и Л.Петрушевской, выявлены наиболее типичные произведения 

каждого из  названных авторов.  

Методологией монографии Дуань Лицзюня «Сопротивление и подчинение: 

феминистская интерпретация романов Л. Петрушевской» стала феминистская 

критика и нарратология. Романы Петрушевской рассматриваются с позиций 

гендерной парадигмы. Гендерный подход к повествованию и построение 

женского дискурса позволили более глубоко постичь художественный мир 

автора. 

Исследования в области русской женской литературы в Китае, как правило, 

заключаются в изучении тематики произведений, особенностей поэтики, анализе 

образов,  авторского стиля. Большая часть данных исследований вписана в 

контекст современных литературоведческих проблем. В этой связи нужно 

отметить следующие работы: «Утрата и возвращение – повествовательный стиль 

писательниц в современной российской литературе» Чжэн Жуня, «Стилизация 

речи в современной российской женской художественной прозе», «Жестокий и 

сентиментальный: о современном натурализме и сентиментализме в создании 

современных русских женских романов», «Телесное повествование в творчестве 

современных русских писательниц» Чэнь Фана, «Пародия на классическую 

литературу в современной российской прозе феминистского типа» Дуань 

Лицзюня, «Необычная» форма существования женского образа и 

«неоднородный» стиль женского повествования – о «женских романах» 

Л.Петрушевской» Чжан Цзяньхуа, «Три мушкетера из числа писательниц в 

современном литературном мире России» Чэнь Синьюя, «Выдающиеся русские 

женские художественные романы из списка номинантов российской Букеровской 

премии с 2006 года», «Расцвет женской литературы – анализ результатов 

литературной премии «Русский Букер» в 2009 году» Вана Шуфу и многие другие.  

Однако можно утверждать, что в Китае обнаруживается недостаток 

теоретической базы именно для изучения женской литературы с позиции 

повествовательного дискурса и повествовательной перспективы. Также можно 

отметить, что изучение дискурса литературных произведений с точки зрения 

текстовой риторики, нарратологии и семиотики все еще недостаточно развиты. 

Исключением является докторская диссертация профессора Ли Ли «Исследование 
субъективации повествования в современной русской женской литературе», где 

анализируются и обобщаются методы субъективации повествования в 
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современной русской женской прозе, научно обосновывается эстетический 

подход к  ее изучению.  

В статье Лю Цзюаня «Исследование современной женской литературы» 

предложены анализ тематики произведений, методов написания, средств 

повествования и языкового выражения в произведениях писательниц, разработана 

новая методология изучения, указаны перспективы исследований женской прозы. 

Автор считает, что исследование женской литературы переживает три стадии 

изучения: стадия комментаторного исследования, стадия аналитического 

исследования, стадия многоаспектного исследования. Стиль повествования, 

лингвистические особенности и культурная коннотация стали важным 

содержанием исследования (Лю Цзюань, 2012). 

Современная русская женская литература чрезвычайно активно 

распространяется в Китае. Каналы, через которые она появляется, можно 

подразделить на четыре типа. Во-первых, это переводы и статьи, публикующиеся 

в периодических изданиях. Исследования, посвященные русской женской, 

регулярно появляются на страницах журналов, например, таких как «Русская 

литература», «Иностранные языки», «Исследования иностранной литературы» и 

др. С рассказами Т.Толстой и В.Токаревой широкий читатель имеет возможность 

познакомиться пока только в периодике.  

Во-вторых, это переводы книг и монографии, посвященные русской 

женской литературе, выпускаемые издательством Китайского народного 

университета, издательствами «Лицзян», «Шанхайским издательством 

переводов», издательством Хэйлунцзянского университета и др. Некоторые 

произведения даже имеют несколько вариантов переводов. Так, существует две 

версии перевода книги «Искренне ваш Шурик»: версия материкового Китая и 

версия Тайваня. Каждый год в Китае активно появляются научные труды, целью 

которых является изучение современной русской женской литературы. Можно 

сказать, что русская женская литература стала объектом пристального интереса 

ученых Китая. В числе уже переведенных произведений есть и произведения 

недавно открытых талантливых русских писательниц: «Мне четырнадцать уже 

два года» Ирины Костевич, «Штурман пятого моря» Екатерины Каретниковой, 

«Место силы» Ольги Колпаковой , «Скрипка неизвестного матера» Нины 

Дашевской и др.  

В-третьих, это магистерские и докторские диссертации, посвященные 

изучению и переводу женской литературы в современной России. В некоторых 

китайских высших учебных заведениях, например, в таких как Пекинский 

университет иностранных языков, Шанхайский университет иностранных языков, 

Сычуаньский университет  иностранных языков, Цзилиньский университет, 

Хэйлунцзянский университет, Дунбэйский педагогический университет, 

Сибэйский педагогический университет, профессора, занимающиеся 

исследованием русской литературы, активно пропагандирует среди своих 

студентов произведения писательниц, призывают их исследовать это направление 

с разных сторон: с точки зрения переводоведения, литературоведения, 
лингвистики и т.д.  
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Необходимо особо отметить профессора Пекинского университета 

иностранных языков Лю Цзюань, которая исследовала русскую женскую 

литературу с точки зрения стилистики, нарратологии, культурологии, семиотики, 

текстуальной лингвистики, ее научных достижения действительно основательны. 

Она постоянно способствует тому, чтобы ее докторанты обращались к изучению 

современной русской женской литературы. Результатом этой работы стали такие 

исследования ее учеников-ученых: «Исследование стиля рассказов Людмилы 

Улицкой» Го Цзин, «Комплексная гипотеза образа автора – на примере рассказов 

Людмилы Петрушевской» Ван Янь, «Изучение диалогизма рассказов Виктории 

Токаревой» Ван Цзюань, «Языковая личность в рассказах Татьяны Толстой» Хэ 

Сюйхуна, «Исследование концепта “любви” в рассказах Людмилы Улицкой» Янь 

Гоцинь, «Исследование элемента мифа в рассказах Татьяны Толстой» Ван Юэ. 

Упоминавшаяся выше диссертация Ли Ли также была написана под ее 

руководством. 

В-четвертых, это или научные конференции, посвященные женской 

литературе, или секции, в которых рассматривается это направление. Женская 

литература становится так же важной темой на китайских конференциях, 

посвященных русскому языку и литературе. Современная русская женская 

литература стала объектом пристального изучения китайских, российских, а также 

ученых других стран особенно после начала инициативы «Один пояс, один путь» 

( «Один пояс и один путь» (кит.一带一路) — выдвинутое в 2010-х годах 

Китайской Народной Республикой (КНР) предложение объединённых проектов 

«Экономического пояса Шёлкового пути» и «Морского Шёлкового пути XXI 

века». Предложение было впервые сделано председателем КНР Си Цзиньпином 

во время визитов в Казахстан и в Индонезию осенью 2013 года. Суть данной 

китайской инициативы заключается в поиске, формировании и продвижении 

новой модели международного сотрудничества и развития с помощью 

укрепления действующих региональных двусторонних и многосторонних 

механизмов и структур взаимодействия с участием Китая.). Например, в 2011г. в 

Шанхае состоялась Международная конференция «Русский язык и литература во 

времени и пространстве», в 2018 г. в городе Циндао была созвана 

конференция«Русская литература в контексте мировой литературы», где ученые 

активно обсуждали  и будущее женской литературы. 

Подводя итоги, отметим следующее. Начиная с 1980-х годов русская 

женская литература стала объектом внимания ученых. И в  это же время в 

литературу входит большое число женщин- писательниц. Благодаря их успехам 

женская литература завоевывает все большее признание. Китайские 

исследователи внимательно отнеслись к этому феномену, в 1990-х годах они 

воспринимали непрерывно развивающую женскую литературу чрезвычайно 

предвзято, называя ее «литературой женушек» и «литературой скорби», 

поскольку в ней акцентировались негативные явления российской 

действительности. В итоге восприятие произведений писательниц было скорее 

негативным. С течением времени в критических кругах стала постепенно 

усиливаться тенденция к объективной оценке женской литературы, выявлению не 

только недостатков, но и достоинств.  
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Тем не менее и в настоящее время в научном сообществе по-прежнему 

отсутствует четкое и унифицированное определение понятия «женская 

литература», до сих пор ведутся споры относительно ее специфического 

содержания. Однако это никоим образом не влияет на самобытное творчество 

писательниц. Они, опираясь на собственного опыт, наблюдают, интерпретируют, 

анализируют и строят свой художественный мир; они уделяют чрезвычайно 

пристальное внимание (с гендерной точки зрения) таким вопросам как любовь, 

семья, судьба, человеческое существование. В их произведениях обычная, 

повседневная жизнь предстает в круговерти быта, в мелочах и пустяках, но это не 

уменьшает художественную тему, а становится инструментом для раскрытия 

сущности самой жизни, судьбы и существования. Они, таким образом, 

предлагают читатели иной взгляд на мир. Поэтому и ученые должны научиться 

по-новому смотреть на эту «другую литературу» (Хоу Вэйхун, 1996, с.137). 

Распространение в Китае современной русской женской литературы дало 

возможность китайскому читателю познакомиться с оригинальными 

произведениями, а китайским ученым статью частью мировой филологии, 

изучающей это явление. С началам всестороннего развития инициативы «Один 

пояс, один путь» исследование современной русской женской литературы 

становится важной составляющей изучения русской литературы в целом. 

Распространение и исследование русской женской литературы в Китае в 

перспективе должно привести к необходимости  компаративного изучения 

современной русской и китайской женской литератур.  
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Лі Лі Поширення і дослідження сучасної російської жіночої прози в 

Китаї  

У статті розглядаються етапи освоєння російської жіночої літератури 

китайськими вченими-філологами.  Дослідники відзначили, що жіноча література 
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характеризується своїм неоднозначним, невизначеним і плюралістичним 

характером.  Китайські вчені побачили в ній прагнення до відтворення жіночого 

досвіду, спроби виявлення власної ідентичності, бажання звернути увагу на умови 

існування жінок.  Саме всі ці особливості зробили жіночу літературу об'єктом 

пильного інтересу й уваги.  Російська жіноча література, на думку китайських 

лінгвістів та літературознавців, володіє унікальним художнім світом, оригінальної 

естетикою, індивідуальністю.  Багато творів жінок-авторів глибше осягають 

психологію особистості, більш детально показують проблеми сучасності, наділені 

неминущими гуманістичними цінностями. Поширення та дослідження російської 

жіночої літератури в Китаї в перспективі має привести до необхідності 

компаративного вивчення сучасної російської та китайської жіночих літератур. 

 Ключові слова: гендер, Китай, критика, лінгвістика, літературознавство, 

наука, сучасна російська жіноча література. 

 

Ли Ли Распространение и исследование современной русской женской 

прозы в Китае 

В статье рассматриваются этапы освоения русской женской литературы 

китайскими учеными-филологами. Исследователи отметили, что женская 

литература характеризуется своим неоднозначным, неопределённым и 

плюралистичным характером. Китайские ученые увидели в ней стремление к 

воспроизведению женского опыта, попытки обнаружения собственной 

идентичности, желание обратить внимание на условия существования женщин. 

Именно все эти особенности сделали женскую литературу объектом пристального 

интереса и внимания. Русская женская литература, по мнению китайских 

лингвистов и литературоведов, обладает уникальным художественным миром, 

оригинальной эстетикой, индивидуальностью. Многие произведения женщин-

авторов глубже постигают психологию личности, более детально показывают  

проблемы современности, наделены непреходящими гуманистическими 

ценностями.  Распространение и исследование русской женской литературы в 

Китае в перспективе должно привести к необходимости  компаративного 

изучения современной русской и китайской женской литератур. 

Ключевые слова: гендер, Китай, критика, лингвистика, литературоведение, 

наука, современная русская женская литература.  

 

Lee Lee Spreading and researching contemporary Russian female prose in 

China 

The article considers the stages of research of Russian women's literature by 

Chinese philological scholars.  The researchers noted that women's literature is 

characterized by its ambiguous, indefinite and pluralistic character.  Chinese scholars saw 

in her a desire to reproduce women's experience, attempts to discover their own identity, a 

desire to pay attention to the living conditions of women.  All these features made 

women's literature an object of intense interest and attention.  Modern Russian women's 

literature is actively spreading across China.  Russian women's literature, according to 
Chinese linguists and literary critics, has a unique artistic world, original aesthetics, and 

individuality.  Many works of female authors more deeply comprehend the psychology 
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of the personality, show in more detail the problems of our time, are endowed with eternal 

humanistic values.  The spread of modern Russian women's literature in China gives a 

Chinese reader an opportunity to get acquainted with the original works, and also it gives 

to Chinese scientists an opportunity to write the article as part of the world philology 

studying this phenomenon.  From the beginning of the all-round development of the 

“One Belt One Road” initiative, the study of contemporary Russian women's literature is 

becoming an important component of the study of Russian literature as a whole.  The 

distribution and study of Russian women's literature in China in the future should lead to 

the need for a comparative study of contemporary Russian and Chinese women's 

literature. 

Keywords: gender, China, criticism, linguistics, literary criticism, science, 

modern Russian women's literature. 
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LINGUISTIC MANIPULATION IN CAMPAIGN SPEECHES OF 

DONALD TRUMP 

The study of political discourse is of paramount importance in a 

democratic society, because democracy is not a mere set of procedures to be 

exercised but rather dialogic interaction between the government and the 

people, political groups and the society, social movements and individuals.  

The problem of this research is especially topical due to the 

circumstances Ukraine is experiencing today in the context of this year 

presidential race. 

The rhetoric Donald Trump used within his presidential campaign was 

far from the established political discourse in the USA. Trump criticized allies, 

and praised enemies. Moreover, he reprobated opponents, religious groups, the 

disabled, women, etc. However, in spite of this fact, or probably due to it, his 

popularity grew and he was the one to win the elections. This phenomenon 

stimulated this scientific effort and contributed to the results of the analysis 

presented below. 

The problem of political discourse and the way it is affected by various 

means of linguistic manipulation has been studied by A. Akopova, 

T. Van Dijk, I. Fairclough, T. Kow, L. Stosic and others. 
The aim of our research is to analyze the way linguistic manipulation 

manifested itself in campaign speeches of Donald Trump. 

https://orcid.org/0000-0003-1535-6416
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In order to be able to achieve the aim set above, we will consider 

political discourse in general, the nature of linguistic manipulation and, finally, 

find out how the latter was actualized by Donald Trump in his speeches within 

the presidential race.  

In our research, we have analyzed three speeches by Donald selected 

according to three criteria:  

1. the speeches should represent the key moments in the 

presidential campaign; 

2. they should be intended for a wide audience; 

3. they should cover the whole time span of the campaign. 

Based on the criteria given above, we have selected the three 

speeches:  

1. The speech delivered on June 16, 2015 in New York City when 

the candidacy of Donald Trump was announced (47:08). The number of 

utterances — 921.  

2. Donald Trump New York City speech on stakes of the election 

(41:10) dated 06/22/2016. The number of utterances — 188.  

3. The inaugural address of Donald Trump on January 22, 2017 

(16:00). The number of utterances — 107. 

According to the aim of our research, we have analyzed the 

transcripts of the three speeches. The transcripts were retrieved from such 

reliable sources: 

1. Speech 1 — www.time.com  

2. Speech 2 — www.politico.com 

3. The Inaugural Address — www.whitehouse.gov 

It is essential to clarify the notion of political discourse as a genre before 

looking into peculiarities of a presidential speech. This is due to the fact that 

political discourse has its comparatively established pattern of arrangement, its 

own style and structure.  

 One of the leading scholars involved into the study of political discourse 

Teun Van Dijk defines discourse as political when it has a direct functional 

role as a form of political action in the political process. Furthermore, it is 

contextualized in such communicative events as cabinet meetings, 

parliamentary sessions, election campaigns, rallies, interviews with the media, 

bureaucratic practices, protest demonstrations, and so on (Van Dijk, 1997).  

From the point of view of other two theoreticians Isabela Fairclough and 

Norman Fairclough, political discourse is created for the purpose of 

argumentation (Fairclough, 2009). Due to this purely pragmatic nature of 

political discourse, it is aimed at persuasion, which in its turn has an impact on 

the organization of speeches and presentation of ideology in them. Therefore, 

analyzing this discourse critically helps to make these ideologies explicit. 

According to van Dijk, ideologies consist of values that represent the 

basic guidelines for social perception and interaction. These ideologies are 
socially shared and have the function of defining social identity (Van Dijk, 

1997).  

http://www.time.com/
http://www.politico.com/
http://www.whitehouse.gov/
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In order to impose these ideologies, there must be a leader capable of 

communicating them properly to the public. However, the speech itself has to 

be carefully constructed and organized, so that it also contributed to creation 

of the necessary reality for the audience, thus manipulating their 

consciousness.  

Psychological manipulation can be defined as the exercise of undue 

influence through mental distortion and emotional exploitation, with the 

intention to seize power, control, benefits and/or privileges at the victim’s 

expense (Preston, 2015). 

The wide and blurred semantic filed of the term „manipulation” includes 

such key elements as „negative” intention of the speaker and covert character 

of influence. Manipulative functions of discourse create covert, disguised layer 

of linguistic data that is not easily separated from purely informational 

content (Beard, 2000). 

It would be fair enough to state that manipulative discourse occupies an 

intermediate position between the truth and a lie. It could be also viewed as the 

type of truth the addresser wants his audience to believe and to accept as the 

only and the genuine one.  

Linguistic manipulation is influence exercised by one person upon 

another or a group of people through speech and non-verbal means oriented 

towards achieving a certain goal that consists in changing of the addressee’s 

behavior, perceptions and intentions in the course of communicative 

interaction (Akopova, 2013).  

Due to the application of linguistic manipulation the addressee (the 

reader or the listener) does not perceive the information contained in verbal 

messages critically, being misled and reacting with the emotions the addresser 

had aimed at. This leads to the construction of the reality beneficial for the 

addresser (the speaker or the writer).  

It should be emphasized that the way the information intended for 

manipulation is represented is vitally important. Written texts appear to be less 

notorious in the application of various strategies and techniques of linguistic 

manipulation. The reader can at any time get back to them, reread and retrieve 

the information contained repeatedly. This contributes to the critical 

perception of a messages.  

However, when we deal with oral information, the situation is absolutely 

different. When listening, we concentrate on the meaning. It is impossible to 

stop the speaker in order to have time to analyze what has just been said. If the 

speech is well structured, has a definite aim and the speaker makes effective 

use of non-verbal means of communication, this information can have a great 

influence on the listeners. Thus, this influence can be several times greater 

than that of written messages.  

These and other factors create foundation for basic classification types of 

linguistic manipulation highlighted in linguistic literature and works in the 
field of psychology (Akopova, 2013). 
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Depending on the sphere of mental activity participating and 

dominating in the process of communication, linguistic manipulation is 

divided into rational and emotional. In his attempts to influence interlocutor’s 

behavior, the speaker can affect his rational sphere. To do this he uses 

convincing facts and arguments affecting people’s consciousness. The aim of 

emotional manipulation is expression of the speaker’s emotions and 

acquisition of responsive emotional reaction from the listener that would lead 

to changes in his behavior (Akopova, 2013).  

Speeches of Donald Trump within his presidential campaign are 

dominated by emotional manipulation. We have identified 842 (67%) 

utterances that address the emotional sphere of the audience. See some 

examples below. 

That all changes – starting right here, and right now, because this 

moment is your moment: it belongs to you. This is your day. This is your 

celebration (The Inaugural Address, 2017). 

When do we beat Mexico at the border? They’re laughing at us, at our 

stupidity. And now they are beating us economically. They are not our friend, 

believe me. But they’re killing us economically (Donald Trump's Presidential 

Announcement Speech, 2015). 

D. Trump appeals to emotions with the help of addressing the audience 

directly, the use of rhetorical questions and derogatory remarks.  

The rational manipulation is less numerous in his messages. 

E.g. Our trade deficit with China soared 40% during Hillary Clinton’s 

time as Secretary of State — a disgraceful performance for which she should 

not be congratulated, but rather scorned (Donald Trump NYC speech on 

stakes of the election, 2016). 

According to the character of subject-object interaction, manipulation 

can be direct when the subject is openly presenting his demands to the object 

of manipulation and indirect when the manipulation is directed at the 

environment rather than at the object. Direct method of linguistic manipulation 

includes such forms of the language system that are associated with certain 

meaning directly expressing corresponding illocution, i.e. the aim of the 

communicative (Akopova, 2013). 

Indirect manipulation significantly prevails (90%) in the material 

analyzed within the frames of this research. Trump constantly uses the 

personal pronoun „we”, refers to the people as „the nation” and „Americans”. 

We will build the greatest infrastructure on the planet earth – the roads 

and railways and airports of tomorrow (Donald Trump NYC speech on stakes 

of the election, 2016). 

At the center of this movement is a crucial conviction: that a nation 

exists to serve its citizens. 

Americans want great schools for their children, safe neighborhoods for 

their families, and good jobs for themselves (The Inaugural Address, 2017). 
According to awareness of linguistic actions, manipulation can be 

intentional and non-intentional. 
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In case of intentional linguistic manipulation, the subject aims at a 

definite result on the part of the object of manipulation. Non-intentional 

linguistic manipulation is exercised involuntary, as the subject does not aim at 

achieving results from the listener (Akopova, 2013).  

It is obvious that political discourse has a clearly pragmatic function of 

persuasion, especially if we deal with a pre-election campaign, which is 

naturally aimed at shaping the views of the audience according to the ideology 

of the candidate and, thus, getting their votes. Therefore, we strongly believe 

that nearly 100% of Donald Trump’s speeches represent intentional 

manipulation. 

According to the type of linguistic action, manipulation can be social, 

volitional and estimative (Akopova, 2013). 

Social manipulation that manifests itself clichés in the form of greetings, 

oaths and prayers, was observed in 226 utterances (18%). 

Here is my promise to the American voter: 

If I am elected President, I will end the special interest monopoly in 

Washington, D.C. (Donald Trump NYC speech on stakes of the election, 

2016). 

The volitional  manipulation was absolutely absent in the material 

analyzed due to the fact that it is realized in the form of orders, requests, 

refusals, advise. It is well-known that a presidential candidate is not yet 

entitled to any decisions, orders or official requests.  

The estimative manipulation which sets public moral, legal, 

interpersonal emotional relations in the form of reprobation, praise, 

accusation, insult or threat abounds in the three speeches of Trump (more than 

60%). It is mostly criticism directed towards the Clintons (48%) and Barack 

Obama (12%). 

Together, she and Bill made $153 million giving speeches to lobbyists, 

CEOs, and foreign governments in the years since 2001. 

Hillary Clinton who, as most people know, is a world class liar –just 

look at her pathetic email and server statements, or her phony landing in 

Bosnia where she said she was under attack but the attack turned out to be 

young girls handing her flowers, a total self-serving lie. 

Hillary Clinton gave China millions of our best jobs, and effectively let 

China completely rebuild itself. 

In return, Hillary Clinton got rich! (Donald Trump NYC speech on 

stakes of the election, 2016) 

We have a disaster called the big lie: Obamacare. Obamacare (Donald 

Trump's Presidential Announcement Speech, 2015). 

According to the addressee’s reaction, we distinguish the following 

types of linguistic manipulation: 

evaluative (changing of the subject-object relation); 

emotional (formation of general emotional mood); 
rational (reconstruction of categorical structure of individual conscience, 

introduction of new categories) (Akopova, 2013). 
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These are revealed in the feedback we get from the receiver or the object 

of manipulation. In our case, it was demonstrated by the results of the US 

presidential race 2016. While Trump lost the popular vote by nearly 3 million 

votes, he won the Electoral College vote, 304 to 227. 

To conclude, the research shows that Donald Trump took an advantage 

of carefully constructed speeches aimed at manipulating the emotional sphere 

of the audience. The results of this scientific effort can be used for the further 

study of the problem of the linguistic manipulation strategies with the account 

of the non-verbal component of communication. 
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Гавриляк В.В. Лінгвістична маніпуляція в передвиборчих 

промовах Дональда Трампа 

У статті розглядається мовна маніпуляція, а саме те, яким чином  її 

було використано в передвиборчих виступах Дональда Трампа. Задля 

досягнення поставленої мети, автор досліджував проблему політичного 

дискурсу в цілому, природу лінгвістичних маніпуляцій і, нарешті, як 

саме Дональд Трамп застосовував її у своїх виступах у межах 

президентської передвиборчої кампанії. У дослідженні було визначено 

поняття політичного дискурсу як жанру перед тим, як розглядати 

особливості президентської мови. Це пов'язано з тим, що політичний 

дискурс має свою порівняно встановлену структуру і власний стиль. 

Маніпулятивні функції дискурсу створюють прихований, замаскований 

шар лінгвістичних даних, який нелегко відокремлюється від суто 

інформаційного змісту. Лінгвістичну маніпуляцію було визначено як 

вплив, що здійснюється однією особою на іншу або групу людей через 

мовні та невербальні засоби. Дослідження показало, що Дональд Трамп 

успішно скористався ретельно сконструйованими промовами, 

спрямованими на маніпулювання емоційною сферою аудиторії.  

Ключові слова: політичний дискурс, ідеологія, маніпуляція, 

лінгвістична маніпуляція. 

 

Гавриляк В.В. Лингвистическая манипуляция в предвыборных 

выступлениях Дональда Трампа 

В статье рассматривается языковая манипуляция, а именно то, 

каким образом она была использована в предвыборных выступлениях 

Дональда Трампа. Для достижения поставленной цели, автор исследовал 

проблему политического дискурса в целом, природу лингвистической 

манипуляции и, наконец, то, каким образом Дональд Трамп применял ее 

в своих выступлениях в рамках президентской предвыборной кампании. 

В исследовании было определено понятие политического дискурса как 

жанра перед тем, как рассматривать особенности президентской речи. 

Это связано с тем, что политический дискурс имеет свою сравнительно 

установленную структуру и собственный стиль. Манипулятивные 

функции дискурса создают скрытый, замаскированный слой 

лингвистических данных, который нелегко отделяется от чисто 

информационного содержания. Лингвистическую манипуляцию было 

определено как воздействие, которое осуществляется одним человеком 
на другого или на группу людей через языковые и невербальные 

средства. Исследование показало, что Дональд Трамп успешно 

http://time.com/3923128/donald-trump-announcement-speech/
http://time.com/3923128/donald-trump-announcement-speech/
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воспользовался тщательно сконструированными речами, направленными 

на манипулирование эмоциональной сферой аудитории. 

Ключевые слова: политический дискурс, идеология, манипуляция, 

лингвистическая манипуляция. 

 

Gavryliak V.V. Linguistic manipulation in campaign speeches of 

Donald Trump 

The article considers the way linguistic manipulation manifested itself in 

campaign speeches of Donald Trump. In order to be able to achieve the aim 

set, the author investigated the problem of political discourse in general, the 

nature of linguistic manipulation and, finally, found out how the latter was 

actualized by Donald Trump in his speeches within the presidential race. It is 

essential to clarify the notion of political discourse as a genre before looking 

into peculiarities of a presidential speech. This is due to the fact that political 

discourse has its comparatively established pattern of arrangement, its own 

style and structure. Manipulative functions of discourse create covert, 

disguised layer of linguistic data that is not easily separated from purely 

informational content. Linguistic manipulation is influence exercised by one 

person upon another or a group of people through speech and non-verbal 

means oriented toward achieving a certain goal that consists in changing of the 

addressee’s behavior, perceptions and intentions in the course of 

communicative interaction. The research shows that Donald Trump took an 

advantage of carefully constructed speeches aimed at manipulating the 

emotional sphere of the audience. The results of this scientific effort can be 

used for the further study of the problem of the linguistic manipulation 

strategies with the account of the non-verbal component of communication. 

Key words: political discourse, ideology, manipulation, linguistic 

manipulation. 
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АВТОНОМНІСТЬ СТУДЕНТІВ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ: 

МОДЕЛЬ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ 

Викладання іноземних мов на сучасному етапі характеризується 

надзвичайно широким спектром можливостей використання цифрових 

технологій, існуванням так званого “цифрового суспільства”, в якому 

будь-хто і будь-де має доступ до інформації в режимі реального часу. 

Власне, технології як такі сприймаються студентами як звична і 

невід'ємна частина щоденного життя, відповідно, їх використання з 

навчальною метою дозволяє наблизити процес вивчення мови до 

реальних життєвих ситуацій. Відтак, змішане навчання стає пріорітетним 

напрямком в навчальних закладах.  

Як зазначають Defays J.-M. та Thonard A., переваги змішаного 

навчання можуть бути виявлені на кількох рівнях: психологічному 

(зацікавленість студентів переноситься від засобу до об'єкту навчання), 

соціальному (робота в режимі онлайн дає змогу співпрацювати в 

команді), когнітивному (читання гіпертексту, на думку багатьох авторів, 

краще сприяє структуруванню і засвоєнню інформації, порівняно з 

лінійним текстом), педагогічному (навчальний процес є більш гнучким і 

максимально наближеним до індивідуальних потреб кожного студента, 

студенти мають більшу автономію, яка, водночас, передбачає високий 

рівень інтерактивності як з викладачем, так і між студентами) і суто 

практичному (Інтернет значно спрощує як процес пошуку інформації, так 

і доступ до навчальних матеріалів і консультування з викладачем) 

(Defays & Thonard, 2012) 

Метою нашої статті є визначити роль інформаційних технологій у 

розвитку автономного навчання  іноземним мовам, а також розглянути 

можливість підвищення ефективності навчання іноземній мові за 

рахунок інтеграції інформаційних технологій як одного з інструментів 

посилення автономії навчання.  

Слід зазначити, що проблема автономного навчання іноземним 

мовам є однією з центральних проблем серед теоретиків освіти дорослих 

(С. В. Боднар, Г. М. Бурденюк, О. А. Гаврилюк, Н. С. Кіргінцева, Н. Ф. 

Коряковцева, Е. С. Маркова,  Ю. В. Петровська, Т. Ю. Тамбовкина, О. Б. 

Тарнопольский, Т. Ю. Тернових, О. О. Цивкунова, P. Benson, L. 

Dickinson, М. Gremmo, Н. Holec, D. Little, С. Nodari, R. Pemberton, R. 

https://orcid.org/0000-0002-6294-6737
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Smith, A. Wenden та інші). Проте, незважаючи на широке 

розповсюдження ідеї автономного навчання протягом останніх 

десятиліть, тема автономного навчання іноземних мов в контексті 

змішаного навчання є недостатньо дослідженою. Актуальність обраної 

теми підтверджується ще й фактом нестачі аудиторних годин у вишах. 

Тому об’єктом нашого дослідження є автономне навчання іноземним 

мовам. А предметом − процес впровадження автономного навчання 

іноземним мовам як компоненту змішаного навчання серед студентів 

немовних спеціальностей.  

Для рішення поставлених завдань використовувався метод 

теоретичного аналізу, а також опис досвіду застосування змішаного 

навчання при викладанні іноземних мов в немовному вузі в розрізі 

проблеми автономного навчання.  

Проаналізуємо поняття «автономне навчання» докладніше. Будь-

яка дискусія на цю тему починається з доповіді Анрі Холека (Henry 

Holec), підготовленої для Ради Європи у 1979 році. Вчений визначив 

автономію як "здатність брати на себе відповідальність за своє навчання 

включаючи всі компоненти цієї навчальної діяльності, а саме:  

визначення цілей навчання, встановлення змісту і послідовності, вибір 

методів і прийомів які використовуються, організацію та управління 

навчальним процесом з погляду часу, місця і темпу, а також oцінку 

отриманих результатів і всього навчального процесу” (Holec, 1981, p. 77) 

Відтоді розвинулося безліч поглядів на визначення цього терміну. Аналіз 

та узагальнення науково-педагогічних та методичних вітчизняних та 

зарубіжних джерел виявив, що навчальна автономія є особливим 

феноменом, що характеризується особистісною внутрішньою 

незалежністю студентів і включає такі риси: 

-здатність ставити цілі; 

-здатність обирати і використовувати відповідні матеріали та 

інструменти; 

-здатність обирати і використовувати відповідні прийоми; 

-здатність рефлексувати відповідно свого прогресу та досягнень. 

Як наслідок, це призводить до більш ефективного навчання і 

зацікавленості студентів. 

Сприяння розвитку навчальної автономії студентів полягає в 

належній організації навчального процесу, в якому викладач не 

обмежується просто передачею знань, а має, скоріше, супроводжувати 

студентів в ході дослідження,  аналізу і активного використання знань. 

Поява технологій Web 2.0 зумовлює взаємодію викладача і студентів в 

напрямку студентоцентрованого підходу у викладанні мов, 

трансформуючи відповідним чином методи навчання. Навчальний 

процес характеризується, перш за все, гнучкістю і адаптивністю, 

оскільки потреби студентів і, відповідно, стратегії роботи викладача не 
можуть бути визначені “раз і назавжди”.  
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Завдяки інформаційним технологіям студенти мають доступ до 

навчальних ресурсів поза аудиторією та  можуть самостійно розвивати 

свої навички. Крім цього, відкриті інформаційні ресурси спрямовані на 

автономне використання.  

Розглянемо шляхи використання інформаційних ресурсів, що 

можуть забезпечити навчальну автономію студентів в різних видах 

мовленнєвої діяльності. 

Говоріння  

Говоріння є важливою частиною навчання та викладання 

іноземної мови. Це − мистецтво комунікації й одна з чотирьох 

продуктивних навичок, які потрібно опанувати у вивченні іноземної 

мови. 

Говоріння є важливою частиною повсякденного життя і 

найчастіше перше враження про людину базується на його здатності 

вільно і всебічно висловлюватись. Отже, викладачі несуть 

відповідальність за підготовку студентів, наскільки це можливо, до 

спілкування англійською мовою в реальному світі поза класною 

аудиторією.  

У розвитку мовленнєвих навичок цифрові технології відіграють 

важливу роль. Вони можуть бути засобом спілкування між учнями за 

допомогою месенджерів та програмного забезпечення для 

відеоконференцій. Вони також дозволяють використовувати 

аудіовізуальні матеріали, які підтримують усне мовлення, надаючи 

шаблони або надаючи студентам можливість створювати власні 

аудіовізуальні тексти, які містять запис і зразки мови з можливістю їх 

редагування. Використання інформаційних технологій також створює 

середовище для вивчення мови у віртуальних світах, у іграх та у 

взаємодії з цифровими «роботами». Вони також допомагають  

забезпечити негайний зворотний зв'язок за допомогою  мовленнєво-

текстових додатків і дають змогу студентам  почути, що вони пишуть. 

Наприклад, для тренування вимови можна застосовувати мобільні 

додатки словників, додатки “Speak English”, Cambridge English Phonetics 

Focus. 

Наведемо приклади ефективних ресурсів для розвитку говоріння. 

Flipgrid − це веб-сайт, що дозволяє викладачам створювати 

"сітки" для проведення відео-дискусії. Кожна сітка схожа на дошку 

оголошень, де викладачі можуть ставити питання, які називаються 

"теми", а їхні студенти можуть розміщувати відеовідповіді, які 

з'являються на дисплеї з плитковою сіткою. 

Vocaroo − це онлайн-інструмент, який дозволяє користувачам 

записувати, надсилати та завантажувати голосові повідомлення. 

Викладачі  та студенти можуть використовувати Vocaroo у різних 

заходах, таких як подкасти, цифрове оповідання, мовлення та надання 
зворотного зв'язку. Цей веб-інструмент є зручним і безкоштовним. 

Перевагами Vocaroo є його простота у використанні; не потрібно 
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реєструватися; можливість обміну та можливість завантаження файлів в 

декількох форматах. 

Voicethread − онлайн-сервіс Веб 2.0, призначений для 

синхронного і асинхронного створення  мультимедійних контентів. Для 

роботи на цій платформі необхідно спочатку зареєструватися на сайті, 

вказавши ім'я, прізвище та адресу електронної пошти. Після цього можна 

завантажити будь-яку ілюстрацію, документ або презентацію і залишити 

коментар у вигляді аудіо-, відеозапису або друкованого тексту. 

  Voki − освітній інструмент, який дозволяє користувачам 

створювати свій власний персонаж, що розмовляє. Персонажів Voki 

можна налаштувати так, щоб вони виглядали як історичні особи, герої 

мультфільмів, тварини і навіть самі учасники. Voki, записує голос 

студента за допомогою мікрофона, використовуючи його номер або  

студент вводить аудіофайл. Символи Voki можна надсилати 

електронною поштою, надсилати в соціальних мережах і розміщувати на 

веб-сайтах. 

 Мобільний додаток “Sock Puppets” дозволяє  швидко і легко 

створити власні лялькові вистави. Потім їх можна завантажити на 

YouTube.  Наприклад, студенти / викладачі можуть створювати лялькові 

вистави щоб пояснити правило, переказати історію, розповісти про 

історичну подію, поділитися інформацією про відому людину, 

змоделювати діалог у певній соціальній ситуації, розповісти жарт, тощо. 

PowToon є програмним забезпеченням для анімації. За 

допомогою PowToon можна створювати цікаві анімаційні відео, які 

професійно виглядають. 

My Simple Show − це веб-додаток, що дозволяє створити власні 

відео. Найбільшою перевагою цього інструменту є перетворення тексту в 

пояснювальне відео за допомогою оригінальних ілюстрацій, що 

візуалізують історію і залучають аудиторію. 

 Письмо 

Існує думка про те, що розповсюдження електронних засобів 

спілкування має негативний вплив на якість писемного мовлення, 

оскільки електронні тексти (особисті повідомлення, коментарі в 

соціальних мережах, тощо) часто пишуться без  збереження 

граматичних, орфографічних чи синтаксичних норм. Але, водночас, існує 

широкий спектр засобів, які, навпаки, сприяють розвитку навичок 

письмового мовлення (можливість виявлення і виправлення помилок, 

наявність онлайн довідників і словників, хмари слів, інтелект карти, 

засоби для спільного редагування тексту,  а також використання 

інтерактивних тренажерів). 

Важливим є те, що роль студентів має бути не тільки пасивною 

(викладач підбирає необхідні матеріали, студенти виконують завдання), 

але і активною (студенти повинні чітко розуміти, які онлайн ресурси 
можуть бути корисними при виконанні певного етапу роботи, щоб мати 

змогу використовувати їх автономно).  
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Зручним засобом для створення креативного письмового проекту 

є, наприклад, Flipsnack, який дозволяє поєднати текст і зображення у 

вигляді книжки в форматі html. 

 Що стосується спільної роботи, досить корисним видається 

використання Google Документів, і, безумовно, віртуальної дошки 

Padlet, що може бути як  аналогом соціальної мережі або блогу для 

надання посилань на інші ресурси, так і засобом налагодження 

позитивної атмосфери в аудиторії під час першого знайомства 

(наприклад, завдяки персоналізації фонового зображення, надання 

студентам можливості висловити свою думку анонімно, що знімає 

певний психологічний бар’єр, страх зробити помилку), спрощує процес 

виконання (наприклад, написання електронних листів, коментарі до 

прочитаних матеріалів) і перевірки письмових завдань. Автономне 

виконання письмових і усних (аудіо подкасти) продуктивних завдань дає 

студентам можливість висловити свою думку в зручний для них час, 

ретельно підготувавшись, а подальше обговорення під час аудиторного 

заняття − можливість зрозуміти і виправити помилки. 

 Регулярна робота з подібними ресурсами сприяє як розвитку 

аналітичного мислення, так і безпосередньо побудові, розвитку і 

вдосконаленню навичок, які закріплюються саме завдяки взаємодії 

студентів, їх спільній роботі, водночас надаючи можливості для 

автономного опрацювання матеріалу.   

Приклади: https://padlet.com/skarloupina/banking_81a 

Не можна також обійти увагою той факт, що однією з головних 

переваг роботи в режимі онлайн, є можливість публікації робіт, адже 

розуміння того, що виконане продуктивне завдання є доступним не 

тільки викладачу, але і широкому загалу (студентам даної групи, як 

мінімум, користувачам мережі Інтернет, як максимум), має позитивний 

вплив як на мотивацію, так і на якість виконання завдання.  Йдеться, 

наприклад, про написання листів, коментарів до прочитаного, створення 

аудіо або відео записів, обмін думками під час онлайн дискусії тощо. 

Деякі викладачі пропонують навіть максимально “реалістичний” варіант 

виконання продуктивних завдань. Для розвитку писемного мовлення це 

може бути розміщення, наприклад, власного рецепту на сайті Marmiton, 

або опису готелю, ресторану чи місцевості на сайті TripAdvisor, для 

усного - відео на YouTube тощо.  

Граматика 

Використання цифрових технологій посилює сприйняття і 

запам'ятовування граматичних правил завдяки їх динамічності і 

інтерактивності. Багато викладачів вважають за потрібне створення 

педагогічних розробок саме у цифровому форматі,наприклад, у вигляді 

презентації, поєднуючи зображення, інтерактивні тестові завдання, відео, 

анімаційні ролики, гіперпосилання, тощо. Подібні розробки можуть бути 
використані як під час аудиторної роботи, так і як складова частина 

переверненого навчання, адже студенти можуть ознайомитись з 

https://padlet.com/skarloupina/banking_81a
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навчальними матеріалами в зручний для них час, переглянути їх декілька 

разів, зупинити, отримати додаткову інформацію за гіперпосиланнями, 

скористатись інтерактивним тренажером (Quizlet, інтерактивні тести, 

запропоновані https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar тощо). 

Матеріали повинні бути в постійному доступі, крім того, якщо вони 

призначені для автономного навчання, повинні супроводжуватись 

коментарями викладача, наприклад, при неправильній відповіді в 

інтерактивному тесті, студент має отримати коментар, який допоможе 

йому зрозуміти свою помилку і уникнути її в майбутньому, а не просто 

механічно виправити, обравши інший варіант при повторному 

проходженні тесту.  

Ігрова форма навчання за допомогою онлайн-ресурсів може 

здаватись, на перший погляд, несерйозною, але є, щонайменше, дієвим 

засобом для максимального залучення до активної навчальної діяльності 

навіть студентів з низьким рівнем мотивації (спочатку необхідність 

користуватись смартфоном під час аудиторного заняття викликає подив, 

потім зацікавлення, адже опитування, наприклад, на платформі Quizizz 

відбуваються у  формі онлайн-змагання, і, нарешті, бажання перемогти, 

тобто вивчити запропонований матеріал). Крім того, проведення 

опитувань в режимі онлайн (Quizizz, Google Forms, ClassMarker, 

Kahoot, Socrative, тощо) дозволяє перевірити знання багатьох студентів 

одночасно, тобто значно зекономити час і зусилля як викладача, так і 

студентів, адже вони можуть відразу побачити результат своєї роботи. 

Відповідно, доцільно використовувати дані ресурси як для поточного 

виявлення пробілів у знаннях, так і для фінального оцінювання. 

Вокабуляр 

Враховуючи велику кількість словникового запасу, яку повинні 

вивчати студенти, а також обмежену кількість часу, доступного в 

аудиторії, застосування інформаційних технологій все частіше 

розглядається як привабливий варіант навчання. Численні дослідження 

доводять їх ефективність у вивченні,  збереженні та використанні 

студентами вокабуляру у порівнянні зі звичайними методами навчання. 

Серед найбільш вагомих переваг застосування інформаційних технологій 

дослідники виділяють такі: 

а) задоволення індивідуальних потреб студентів; 

б) збільшення інтерактивності у виборі, обробці та практиці 

цільових слів; 

в) сприяння глибокому запамятовуванню (на основі довготривалої 

пам'яті); 

d) підтримка навчальних процесів, які зосереджуються на 

структурі у списку цільових слів; 

e) діагностика процесу навчання; 

f) генерування та запис даних  про підходи та результати навчання 
(ця функція забезпечується різними системами відстеження даних 

користувача) (Fischer, 2012).  

https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar
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Одним з найбільш ефективних онлайн тренажерів слід назвати 

Quizlet, який дозволяє пожвавити процес запам'ятовування нової лексики 

(або граматичних правил), об’єднавши в собі функції  дидактичних 

карток, кросворду, інтерактивного тесту і комп’ютерної гри. Завдання в 

Quizlet можуть бути створені викладачем, з метою введення нового 

матеріалу, і студентами − для його засвоєння. Завдання можуть 

виконуватись як індивідуально, так і в командах. Регулярне 

використання подібних ресурсів сприяє як розвитку уваги і логічного 

мислення, так і розвитку навичок командної роботи, що, в свою чергу, 

сприяє успішному спілкуванню, як усному, так і письмовому. 

За аналогічним принципом працює Memrise. Це онлайн 

навчальний інструмент, який можна знайти на веб-сайті 

www.memrise.com, а також у мобільній версії, наданій Apple Store та 

GooglePlay. Memrise дозволяє своїм користувачам створювати прості 

набори карток, що можуть містити, наприклад, визначення, синоніми, 

переклад L1, форм дієслів, малюнки, що ілюструють значення 

викладеного слова. Memrise дозволяє своїм учасникам збагатити вміст 

курсу аудіофайлами, що демонструють вимову слів і фразу. 

Створення хмар зі слів (їх можна використати, наприклад, для 

побудови речень, “розгадування” зашифрованого прислів’я, створення 

логотипу, складання плану розповіді) досить зручним є WordArt (Tagul), 

який не потребує реєстрації, має зручний інтерфейс і відкриває широкі 

можливості для творчості. 

Інтелект карти або інфографіка можуть бути створені за 

допомогою ресурсу Canva.  

Отже, залучення методів змішаного навчання до викладання 

іноземних мов, безумовно, потребує зусиль, але, як показує практика, 

дані методи сприяють оптимізації процесу навчання, зокрема, автономії 

студентів, підвищенню їх мотивації як до вивчення іноземних мов, так і 

до загального саморозвитку. 
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іноземних мов: модель змішаного навчання 

Стаття присвячена вивченню ролі інформаційних технологій у 

розвитку автономного навчання  іноземним мовам, а саме можливості 
підвищення ефективності навчання іноземній мові за рахунок інтеграції 

інформаційних технологій як одного з інструментів посилення автономії 
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навчання. Проаналізовано поняття автономності навчання, виявлено його 

характерні риси.  Розглянуто шляхи використання інформаційних ресурсів, що 

можуть забезпечити навчальну автономію студентів в різних видах мовленнєвої 

діяльності. Окреслено переваги використання цифрових технологій для 

забезпечення автономності при навчанні говорінню, письму, а також граматиці та 

вокабуляру. Наведені конкретні освітні онлайн ресурси, які довели свою 

ефективність на практиці. Проакцентовано, що ігрова форма навчання за 

допомогою онлайн-ресурсів є дієвим засобом для максимального залучення до 

активної навчальної діяльності навіть студентів з низьким рівнем мотивації. В 

результаті дослідження з’ясовано, що залучення методів змішаного навчання до 

викладання іноземних мов надає можливість для автономного опрацювання 

матеріалу, що в своє чергу сприяє оптимізації процесу навчання, підвищує 

мотивацію як до вивчення іноземних мов, так і до загального саморозвитку 

студентів. 

 Ключові слова: змішане навчання,  автономія студента, мотивація, 

іноземні мови, відкриті освітні ресурси, інформаційні технології 

 

Андрейко Л.В., Скарлупина Ю.А. Автономность студентов в изучении 

иностранных языков: модель смешанного обучения 
Статья посвящена изучению роли информационных технологий в 

развитии автономного обучения иностранным языкам, а именно возможности 

повышения эффективности обучения иностранному языку за счет интеграции 

информационных технологий как одного из инструментов усиления автономии 

обучения. Проанализировано понятие автономности обучения, выявлены его 

характерные черты. Рассмотрены способы использования информационных 

ресурсов, которые могут обеспечить учебную автономию студентов в различных 

видах речевой деятельности. Определены преимущества использования 

цифровых технологий для обеспечения автономности при обучении говорению, 

письму, а также грамматики и вокабуляра. Приведены конкретные 

образовательные онлайн ресурсы, которые доказали свою эффективность на 

практике. Сделан акцент, что игровая форма обучения с помощью онлайн-

ресурсов является действенным средством для максимального привлечения к 

активной учебной деятельности даже студентов с низким уровнем мотивации. В 

результате исследования установлено, что привлечение методов смешанного 

обучения к преподаванию иностранных языков дает возможность для 

автономного изучения материала, что в свою очередь способствует оптимизации 

процесса обучения, повышает мотивацию как к изучению иностранных языков, 

так и к общему саморазвитию студентов. 

Ключевые слова: смешанное обучение, автономия студента, мотивация, 

иностранные языки, открытые образовательные ресурсы, информационные 

технологии 

 

Andreiko L.V., Skarloupina Yu.A. Autonomy in Learning Foreign 

Languages: Blended Learning Model  
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The article is aimed to discuss the role of information technology in developing 

learner autonomy; more specifically it addresses the question of raising the efficacy of 

teaching a foreign language with the help of integrating digital technologies as one of the 

tools of enhancing learner autonomy. The concept of autonomous learning is analyzed. 

Such distinctive features of learner autonomy are distinguished: ability to set goals; ability 

to select an appropriate process; ability to select and use materials and tools; ability to 

select and use appropriate technique; ability to reflect on one’s progress and performance. 

Ways of using information resources to teach different aspects of a foreign language are 

outlined. The advantages of using digital tools that ensure autonomy in learning speaking, 

writing, grammar and vocabulary are highlighted. Examples of online educational 

resources that have proved their efficiency are given. The emphasis is placed on the fact 

that gamification with the help of online tools is a powerful way of involving even low-

motivated students to active classroom interaction. It is underlined that students’ role 

needs to be not only passive (when a teacher selects material and students complete tasks) 

but also active (students need to understand well what online instruments can be useful at 

each stage of completing a task so that they can use them autonomously). It is important 

for teachers to provide feedback on students’ performance so that they can understand 

their mistakes and avoid them in the future. As a result, regular work with such resources 

enhances not only analytical thinking, but also team-working skills and cooperation, 

providing at the same time opportunity for autonomous learning. It is established that 

incorporating blended learning methods into teaching foreign languages is an effective 

way of encouraging learner autonomy, which leads to increased motivation and life-long 

development.  

Key words: blended learning, student autonomy, motivation, foreign languages, 

open educational resources, information technologies 

Стаття надійшла до редакції ‒ 07.04.2019 

Стаття прийнята до друку ‒ 10.04.2019 

Рецензент ‒ к.пед.н, доц кафедри іноземних мов ННІ 

БТ «УАБС» Отрощенко Л.С. 

 

 

УДК 378.147.016:811.111 

 

Бараненкова Н.А., Лашук Н.М., Шевченко Ю.В. 

 

https://orcid.org/0000-0003-1609-5502  

https://orcid.org/0000-0002-5181-8545 

https://orcid.org/0000-0001-7701-1291 

 

КООПЕРАТИВНІ МЕТОДИ РОЗВИТКУ ВМІНЬ АУДІЮВАННЯ 

НА ЗАНЯТТЯХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО 

СПРЯМУВАННЯ 

Стрімкий розвиток новітніх технологій у світі та сучасний ринок 
праці вимагають від закладів вищої освіти підготовки не тільки 

конкурентоздатних фахівців, а й всебічно розвиненої особистості, яка 
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володіє іноземними мовами, навичками комунікації, має організаторські 

здібності, вміє працювати в колективі. Ці вимоги певним чином 

реалізуються на заняттях з іноземної мови, де особлива увага 

приділяється формуванню мовної та комунікативної компетентностей, 

розвитку аналітичного та творчого мислення. Оскільки рівень володіння 

іноземною мовою у студентів різний, то викладачеві необхідно постійно 

впроваджувати нові педагогічні методи та прийоми.  

Аудіювання вважається найскладнішим видом мовленнєвої 

діяльності у навчанні іноземної мови та вимагає від викладача ретельно 

відбору ефективних методів та різних прийомів для підвищення проценту 

засвоєння матеріалу студентами. Як показує досвід, студенти 

демонструють кращі результати, працюючи в групах. Тому актуальність 

нашого дослідження зумовлена необхідністю проаналізувати 

ефективність використання групових методів у навчанні іноземної мови 

професійного спрямування, зокрема розвитку вмінь аудіювання.  

Розробкою теоретичної концепції групової роботи студентів 

займались вітчизняні та зарубіжні вчені-методисти Є. Полат, Д. Уотсон, 

А. Олпорт, М. Дойтч, Е. Аронсон, О. Болан, В. Дяченко, Я. Колкер, 

В. Корнещук, Т. Кошманова, Л. Пироженко, О. Пометун, О.Ю. Пришляк, 

Г. Сиротенко, В. Стрельников та інші. Є. Полат досліджувала проблему 

особистісно-орієнтованого навчання в групах і вважає, що довели свою 

ефективність у реалізації цього питання кооперативне навчання, метод 

проектів, різнорівневе навчання та “Портфель учня”. Всі зазначені 

технології органічно взаємопов‘язані та взаємозумовлені і в цьому сенсі 

складають певну дидактичну систему (Полат, 2002). Зрозуміло, що в 

рамках однієї статті неможливо докладно проаналізувати роль цих 

технологій у розвитку мовленнєвих компетентностей студента. 

Проектним технологіям присвячена наша попередня стаття “Розвиток 

критичного мислення на заняттях з іноземної мови за професійним 

спрямуванням засобами методу проектів.” (Бараненкова & Шевченко, 

2018), тому метою нашої роботи є аналіз кооперативних методів у 

навчанні аудіювання на заняттях іноземної мови професійного 

спрямування. Технологію кооперативного методу навчання розробили 

три групи американських педагогів з різних університетів США. 

Продовжуючи вдосконалювати цей метод, російський вчений В. Дяченко 

ввів у методику термін “кооперативне навчання”. О. Пометун і 

Л. Пироженко визначають кооперативний метод як форму організації 

навчання в малих групах студентів, які об‘єднані спільною навчальною 

метою під керівництвом викладача (Пометун & Пироженко, 2004). 

Є. Полат визначає основну ідею цієї технології – створення умов для 

активної спільної навчальної діяльності студентів в різних навчальних 

ситуаціях (Полат, 2002). 

Головною метою кооперативного навчання є активізація знань 
студентів в процесі активної комунікації для спільного вирішення 

завдань та проблемних ситуацій. Характерною рисою цього методу є те, 
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що групи формуються зі студентів з різним рівнем володіння іноземною 

мовою, що сприяє формуванню комунікативних навичок кожного 

студента на тому рівні, який відповідає його індивідуальним 

особливостям розвитку з метою їхнього подальшого використання в 

своїй професійній діяльності або в реальних життєвих ситуаціях. Ця 

технологія дозволяє кожному з групи відчути не тільки індивідуальну, а й 

колективну відповідальність як за вирішення поставлених завдань, так і 

за свої помилки, що в цілому впливає на кінцевий результат роботи всієї 

групи. Навички та вміння роботи в підгрупах допоможуть виявити 

лідерські якості, брати на себе відповідальність за прийняття рішень, 

чітко й конкретно формулювати свою позицію, уникати можливих 

конфліктів. До позитивних рис цього методу також можна віднести 

можливість не тільки отримувати готові знання, а колективно 

продукувати нові, обмінюючись інформацією один з одним. 

Процес використання технології кооперативного навчання 

відбувається в кілька етапів: 

1. Підготовчий. Реалізується викладачем, який планує заняття, забезпечує 

підготовку завдань, визначає правила, регламент, розробляє критерії 

оцінювання, формує групи студентів. 

2. Теоретичний. Відповідно до отриманого завдання, кожен учасник 

групи збирає інформацію з даного питання, готує пропозиції з вирішення 

проблемних ситуацій. 

3. Практичний. Група обговорює всі пропозиції, формує план виконання 

завдання, розподіляє виконавців, готує роботу для презентації. 

4. Підсумковий. Разом з викладачем обговорюються отримані результати, 

аналізуються помилки, виділяються позитивні моменти, проводиться не 

індивідуальне оцінювання, а всієї групи. 

Кооперативне навчання включає в себе кілька методів, які 

викладач вибирає в залежності від теми, мети заняття, рівня мовної 

підготовки студентів, їхнього фаху. Використання таких методів значно 

підвищує рівень засвоєння матеріалу, урізноманітнює заняття. Вони 

широко використовуються в педагогічній практиці, тому нагадаємо 

кілька прикладів: 

Робота в команді – найпоширеніший метод кооперативного навчання. 

Викладач створює проблемну ситуацію та координує роботу групи. 

Взаємонавчання. Головна мета цього методу – створити викладачем 

мотивацію для пізнавальної діяльності студентів, що сприяє розвитку 

логічного мислення. Викладач формує групи з рівними іншомовними 

комунікативними здібностями студентів, які здатні обмінюватися 

інформацією один з одним. 

Метод експертів. Розкриває творчі здібності студентів, розвиває логічне 

мислення, сприяє формуванню практичних навичок роботи в маленьких 

групах, а саме: робота в парах (стала пара, змінна пара); об‘єднання пар в 
“експертні” групи; карусель; акваріум тощо. Викладач формує групи з 

різним рівнем володіння мовою. 
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Дослідницький метод. Передбачає як групову, так і індивідуальну 

дослідницьку роботу студентів. Викладач дає загальну тему дослідження 

та розбиває її на підтеми. Студенти самостійно досліджують питання 

підтем, а потім об‘єднуються у групи для спільного викладення матеріалу 

по темі. 

В процесі навчання іншомовного спілкування студентів немовних 

спеціальностей ми реалізували кооперативний метод для розвитку вмінь 

аудіювання. Диктант – один із видів аудіювання. Це комунікативний, 

особистісно-орієнтований та мотивуючий спосіб комплексного 

застосування лексико-граматичних знань для вирішення практичних 

мовленнєвих завдань. Але це досить складний вид роботи, тому 

викладачеві необхідно творчо та креативно підійти до проведення цієї 

роботи, щоб урізноманітнити процес вивчення іноземної мови, 

підвищити зацікавленість студентів. 

Зокрема, диктоглосс як один із видів диктантів (Лашук & Гречок, 

2015), включає всі ключові елементи кооперативного навчання, оскільки 

студенти, виконуючи спільне завдання, передають інформацію один 

одному, обговорюють її. Відбувається обмін знаннями та навичками й 

оцінюється робота всієї групи за результатами виконання завдання. 

Викладач, підбираючи тексти для диктантів, повинен враховувати вимоги 

навчальної програми, спеціалізацію, актуальні проблеми науки та 

суспільства, зацікавленість студентів тією чи іншою тематикою, рівень 

їхньої мовної підготовки тощо. 

Робота над диктоглоссом, як одним із методів кооперативного 

навчання, включає чотири етапи: 

Підготовка. Підготувати студентів необхідно спочатку до теми диктанту, 

ознайомити зі списком нових слів з теми, виконати вправи з цими 

словами, повторити необхідні граматичні структури. 

Диктант. Диктується двічі, під час другого прослуховування дозволяється 

записувати ключові слова і фрази. 

Відтворення. Студенти обговорюють почуте і намагаються відтворити 

текст, використовуючи свої записи, знання і досвід. 

Аналіз і робота над помилками. Перевірка відбувається шляхом 

порівняння текстів, створених підгрупами, з оригіналом чи з текстами 

інших підгруп. 

Приклад заняття з використанням цього виду роботи для студентів 

спеціальності 201 – Агрономія на тему “The nitrogen cycle”. 

1. Підготовка. Диктант доцільно проводити на другому занятті з даної 

теми. Підготувати студентів необхідно спочатку до теми диктанту, 

опрацювати список нових слів, виконати вправи з цими словами, 

повторити граматичні форми.  

a) Why is nitrogen necessary for growing plants? 

b) How can farmers add nitrogen to soil? 
c) Why must farmers monitor nitrogen levels in soil? 

d) What plants can restore the nitrogen in soil instead of using fertilizer? 
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Match the words (1-8) with the definitions (A-H). 

1 _ fixation A not having the right amount of minerals to be 

healthy 

2 _ decomposer B substance that bacteria create from ammonia 

3 _ nitrite C the processes by which nitrogen is changed into 

chemical forms 

4 _ nutrient -poor D the process of converting nitrogen into ammonia 

5 _ nitrate E substance that bacteria create from nitrites 

6 _ nitrogen cycle F organism that turns dead animals or plants into 

chemical nutrients 

7 _ absorb G the action of taking in or soaking up substance 

8 _ reduce H change a substance to a different form 

2. Диктант. Диктується двічі текст, під час другого прослуховування 

дозволяється записувати ключові слова і фрази: 

1. Nitrogen is a crucial nutrient for growing plants. 2. Without the 

nitrogen cycle, which restores nutrient-poor soil, plants could not survive. 3. 

During this cycle, nitrogen takes on many forms. 4. It starts in the atmosphere 

as nitrogen gas. 5. In this form plants cannot absorb it. 6. That changes after 

fixation, the next phase of the nitrogen cycle. 7. During fixation, bacteria turn 

nitrogen into ammonia. 8. The next phase is mineralization. 9. Decomposers in 

the soil turn ammonia into nitrites and nitrates-forms of nitrogen that plants 

can use. 10. Finally, during denitrification bacteria reduce nitrates back into 

nitrogen gas. 

3. Відтворення. Студенти обговорюють почуте і намагаються відтворити 

текст, використовуючи свої записи, знання і досвід. На основі цього 

тексту можна запропонувати намалювати схему азотного циклу, а потім 

відтворити текст на основі схеми. 

4. Аналіз і робота над помилками. Перевірка відбувається шляхом 

порівняння текстів, створених підгрупами з оригіналом чи з текстами 

інших підгруп. Зокрема, перевіряється наявність слів, які були надані 

перед диктантом. За кожне слово надається 1 бал. 

5. Оцінювання. Якщо почуті речення чи словосполучення були 

використані повністю (П) групі надається 1 бал, частково (Ч) – 0,5 бала, 

не використані (Н) – 0 балів. 

Табл. 1 

 П Ч Н 

Nitrogen is a crucial nutrient for growing plants.    

Without the nitrogen cycle, which restores nutrient-poor soil…    

…plants could not survive.     

During this cycle, nitrogen takes on many forms.    

It starts in the atmosphere as nitrogen gas.    

In this form plants cannot absorb it.    

That changes after fixation…    

…the next phase of the nitrogen cycle.    
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During fixation, bacteria turn nitrogen into ammonia.    

The next phase is mineralization.    

Decomposers in the soil turn ammonia into nitrites and nitrates-

forms of nitrogen  

   

…that plants can use.    

Finally, during dentrification bacteria reduce nitrates back into 

nitrogen gas. 

   

Наше дослідження довело, що використання кооперативного 

методу навчання сприяє активізації всіх видів мовленнєвої діяльності, 

зокрема навичок аудіювання. При створенні викладачем умов для 

активного спільного навчання у студентів формуються комунікативні 

навички, вони опановують знання на тому рівні, який відповідає їхнім 

індивідуальним особливостям розвитку та рівню володіння іншомовним 

спілкуванням, розкривається їхній творчий потенціал та формується 

мотивація до подальшого вивчення іноземної мови. Ця технологія 

дозволяє кожному з групи відчути не тільки індивідуальну, а й 

колективну відповідальність як за вирішення поставлених завдань, так і 

за свої помилки, що в цілому впливає на кінцевий результат роботи всієї 

групи. Навички та вміння роботи в підгрупах допоможуть виявити 

лідерські якості, брати на себе відповідальність за прийняття рішень, 

чітко й конкретно формулювати свою позицію, уникати можливих 

конфліктів. До позитивних рис цього методу також можна віднести 

можливість не тільки отримувати готові знання, а колективно продукувати нові, 

обмінюючись інформацією один з одним. Різноманітні методи кооперативного 

навчання, обрані викладачем в залежності від теми, мети заняття, рівня мовної 

підготовки студентів, їхнього фаху, значно підвищують рівень засвоєння 

матеріалу. 

Реалізація кооперативного методу для розвитку вмінь аудіювання через 

диктант – комунікативний, особистісно-орієнтований та мотивуючий спосіб 

комплексного застосування лексико-граматичних знань для вирішення 

практичних мовленнєвих завдань. Але це досить складний вид роботи, тому 

викладачеві необхідно творчо та креативно підходити до проведення цієї роботи.  

Проведене дослідження спонукає до подальших наукових розвідок, які 

вбачаються, насамперед, у розробці нових інтерактивних технологій, пов‘язаних з 

особистісно-орієнтованим навчанням в групах. 
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Бараненкова Н.А., Лашук Н.М., Шевченко Ю.В. Кооперативні 

методи розвитку вмінь аудіювання на заняттях іноземної мови 

професійного спрямування. 

В статті розглянуто специфіку використання групових методів 

навчання іноземної мови професійного спрямування, зокрема розвитку 

навичок аудіювання. Досліджено ефективність використання 

кооперативного методу у реалізації питання особистісно-орієнтованого 

навчання в групах. Доведено, що головною метою кооперативного 

навчання є активізація знань студентів в процесі активної комунікації та 

спільного вирішення завдань та проблемних ситуацій. Виокремлено 

етапи реалізації технології кооперативного навчання, проаналізовано 

методи, які викладач вибирає в залежності від теми, мети заняття, рівня 

мовної підготовки студентів, їхнього фаху. Розглянуто диктант як засіб 

реалізації кооперативного методу для розвитку вмінь аудіювання. 

Наведені приклади заняття з використанням цього виду роботи для 

студентів спеціальності агрономія. Надано рекомендації щодо 

використання кооперативного методу навчання на заняттях іноземної 

мови професійного спрямування та намічені питання для подальших 

наукових розвідок. 

Ключові слова: групова робота, кооперативне навчання, диктант, 

диктоглосс. 

 

Бараненкова Н.А., Лашук Н.Н., Шевченко Ю.В. Кооперативные 

методы развития умений аудирования на занятиях иностранного 

языка профессиональной направленности. 
В статье рассмотрена специфика использования групповых 

методов обучения иностранному языку профессиональной 
направленности, в частности развития навыков аудирования. 

Проанализирована эффективность использования кооперативного метода 
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в реализации вопроса личностно-ориентированного обучения в группах. 

Доказано, что главной целью кооперативного обучения является 

активизация знаний студентов в процессе активной коммуникации и 

общего решения задач и проблемных ситуаций. Выделены этапы 

реализации технологии кооперативного обучения, проанализированы 

методы, которые преподаватель выбирает в зависимости от темы, цели 

занятия, уровня языковой подготовки студентов, их специальности. 

Рассмотрен диктант как способ реализации кооперативного метода для 

развития умений аудирования. Наведены примеры занятия с 

использованием этого вида работы для студентов специальности 

агрономия. Предоставлены рекомендации относительно использования 

кооперативного метода обучения на занятиях иностранного языка 

профессиональной направленности и намечены вопросы для дальнейших 

научных исследований. 

Ключевые слова: групповая работа, кооперативное обучение, 

диктант, диктоглосс. 

 

Baranenkova N.A., Lashuk N.M., Shevchenko Yu.V. Cooperative 

Methods of Developing Listening Skills at ESP Lessons  

The article deals with the specificity of the use of group methods of 

teaching foreign languages for specific purposes, in particular the development 

of listening skills. The efficiency of using the cooperative method while 

implementing the person-oriented group learning is examined. It is proved that 

the main purpose of cooperative learning is to enhance the knowledge of 

students in the process of active communication and cooperative problem 

solving and case studies. A characteristic feature of this method is that the 

groups are formed by the students of different levels of English language 

proficiency. It promotes the formation of the communication skills of every 

student at a level corresponding to individual peculiarities of students and aims 

at their further use in their professional activities or in real life situations. The 

stages of implementation of cooperative learning technology are identified. 

The methods that a teacher chooses depending on the topic, the purpose of the 

lesson, the level of language proficiency are analyzed. The implementation of 

cooperative methods greatly increases the level of assimilation of material and 

diversifies foreign languages for specific purposes lessons. Dictation is 

considered to be a means of realization of a cooperative method for the 

development of listening skills. It is proved that this is a communicative, 

personally oriented and motivational way of integrated application of lexical 

and grammatical knowledge for solving practical tasks of ESP. Examples of 

the lesson design for students of agronomy using this cooperative method are 

given. Recommendations on the use of the cooperative teaching method at 

ESP lessons are suggested and the issues for further scientific research are 

outlined.  
Key words: group work, cooperative learning, dictation, dictogloss. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ У ВИКЛАДАННІ ТЕХНІЧНОЇ 

ТЕРМІНОЛОГІЇ 

Актуальність. На даний час знання іноземних мов є більш ніж важливим, 

адже володіння іноземними мовами не лише надає значні можливості для 

спілкування, а й допомагає людині досягти впевненості у собі, розширити свій 

кругозір і, навіть, покращити розумові здібності. Це також надає людині переваги 

під час процесу працевлаштування, саме тому важливим є вміння 

використовувати професійну лексику іноземною мовою. 

Сучасна епоха – епоха науково-технічного прогресу – це невпинний потік 

наукових досягнень, а отже, такий обсяг науково-технічної інформації, що вимагає 

посиленої уваги до розвитку гуманітарних наук. Мова у цьому процесі пов’язана з 

наукою передусім своїм термінологічним лексичним шаром, у якому 

відображається соціально організована дійсність. 

Поява сучасних технологій, інформатизація і комп’ютеризація переважної 

більшості суспільних сфер життя ведуть до утворення нових співвідношень між 

термінологічними системами різних наук. Потреби сучасного науково-технічного 

спілкування сприяють розвитку і подальшому вдосконаленню мовних засобів 

передачі інформації, серед яких основну роль відіграють слова та 

словосполучення, що називають і позначають поняття науки й техніки [6, c. 2]. 

Основний зміст дослідження. Процес бурхливого розвитку термінології є 

наслідком утворення якісно нових за структурою термінів, набування нового 

спеціального знання вже існуючими в інших підмовах термінами, а також теми, 

які утворилися в результаті переосмислення загальновживаних слів. 

Нові терміни можуть утворитися трьома основними способами: 

1. Використання внутрішніх ресурсів мови: 

а) карбування похідних слів; 

б) надання наявним словам нових значень; 

в) складання основ; 

г) складання словосполучень; 

2. Пряме запозичення терміноелементів: 

а) повне запозичення (внутрішня форма разом із зовнішньою); 

б) неповне запозичення (тільки внутрішня форма) 
3. Конструювання штучних слів. 

https://orcid.org/0000-0002-8443-8442
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Навчання іншомовної фахової лексики майбутнього фахівця не може 

відбуватися стихійно, цей процес вимагає цілеспрямованої та наполегливої праці. 

Успіх забезпечується вибором відповідних методів навчання як способів 

упорядкованої роботи викладача й організації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів з виконання дидактичних завдань, спрямованих на оволодіння 

навчальним матеріалом [2, c. 23].  

Проблема вивчення термінологічної лексики студентами була і є 

актуальною у сучасній методичній науці. Термінологічна лексика необхідна 

студентам насамперед при читанні спеціальних текстів за фахом у вищому 

навчальному закладі з метою отримання професійної інформації, для ведення 

професійно-орієнтованої бесіди або дискусії із зарубіжними фахівцями, а також 

при написанні анотації, реферату чи повідомлення. Тому викладачу англійської 

мови необхідно розуміти, які основні властивості термінологічної лексики, як 

семантизувати її значення у спеціальних текстах, за допомогою яких вправ 

активізувати її подальше вживання в усному і писемному мовленні.  

Очевидно, що вивчення термінологічної лексики при викладанні іноземної 

мови професійного спрямування буде тим успішнішим й ефективнішим, чим 

краще зроблений вибір іноземномовного фахового матеріалу, який залучається до 

навчального процесу. Таким базовим матеріалом є, перш за все, тексти фахового 

спрямування, які вважаються «джерелом для розширення фахового 

термінологічного словника», предметом читання та обговорення па заняттях, 

основою для використання в ситуаціях мовлення, для аудіювання, тобто для 

цілеспрямованої і продуктивної мовленнєвої діяльності студентів. 

В підручниках спеціальної роботи із термінами, як правило, не передбачено: 

спеціальні терміни включені у вправи, розраховані на закріплення загальної та 

наукової лексики. 

На важливості правильного підбору текстів для задоволення пізнавальних 

потреб майбутніх спеціалістів наголошує С.К. Фоломкіна. На її думку, текст 

виступає «як основна комунікативна одиниця, якою користується людина в 

мовленнєвій діяльності» [10]. Деякі дослідники з питань термінології вважають, 

що саме на основі фахових текстів можна відпрацювати визначення, дефініцію 

для кожного терміна. Тому важко не погодитись із твердженням, що на кожному 

занятті необхідно здійснювати читання нових, доступних за складністю і змістом 

текстів [1, 3, 5, 6]. 

Отже, викладач іноземної мови повинен вирішити, який текст підібрати для 

читання на занятті. Очевидно, для студента, котрий читає текст – це має бути 

такий навчальний текст, або текст навчально-наукового підстилю, який насичений 

відповідною термінологією, давався б до обговорення, до активного опрацювання 

на занятті, який, крім своєї корисності, ще був би цікавим і зрозумілим для 

студентів. Як свідчить практика, на початковому етапі вивчення англійської мови 

професійного спрямування студенти більш зацікавлено й продуктивно 

опрацьовують термінологію сучасних текстів науково-популярного стилю, 

періодичних видань за фахом навчання у вищому навчальному закладі. Натомість 
студенти старших курсів, в яких уже сформовано предметно-понятійну базу, які 

розуміють терміни рідною мовою, опрацьовують самостійно термінологію з 
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неадаптованих автентичних текстів наукового стилю. Такий вид 

«ознайомлювального» або «пошукового» читання необхідний студентам як для 

підготовки до написання рефератів, доповідей тощо, так і для їх майбутнього 

професійного росту, поглиблення знань з фаху. Таким чином студент не лише 

отримає певну суму знань та навичок, але й навчиться самостійно й оперативно 

використовувати отриману інформацію у повсякденній діяльності [10]. 

Аналіз лінгвістичної літератури показав, що особливості терміна як 

лексичної одиниці визначаються, по-перше, особливостями понять, які виражає 

термін. Поняття в будь-якій галузі науки і техніки існують не ізольовано, вони 

пов’язані між собою й утворюють систему. 

Спеціальна особливість термінів – тісний, в більшості випадків, 

однозначний зв’язок з поняттям, зв’язок, який зафіксований розміщенням 

технічного поняття в усій даній системі понять, – є особливістю спеціальних 

термінів різних галузях науки і техніки. 

Як і будь-яка система технічних понять, які відображені термінами рідної 

або іноземних мов, має ряд особливостей, характерних систем, які можуть бути 

опорними моментами при пояснені студентам технічної термінології і при 

складанні вправ. Такі опори можна утворити шляхом об’єднання термінів у групи, 

основою яких є логіка побудови системи понять, які відображають терміни [3, 

с. 17]. 

В роботі Є.Ю. Долматовської пропонується таке групування термінології: 

1. На кожній схемі повинні бути представлені терміни, які 

відображають поняття якоїсь певної категорії, що дає можливість представити у 

взаємозв’язку систему понять даної категорії і відповідні її системи термінів рідної 

та іноземних мов (порівняння). 

2. На схемі повинні бути наочно відображені суттєві ознаки понять та 

виділено загальне та різницю в системах термінів рідної та іноземних мов. 

3. Схема повинна бути динамічною: система не може бути 

представлена як щось готове; терміни іноземної мови слід наносити на схему 

поступово, після того, як студенти згадали і усвідомили принципи побудови 

відповідної системи термінології рідної мови. 

4. На схемах слід використовувати кольорові сигнали, які вказують 

на загальне в системі рідної та іноземної мов, стрілки повинні чітко вказувати на 

порядок чергування понять [3]. 

Вправи: 

1. Написати на схему з англійськими термінами номера, які 

відповідають номерам українських термінів які додаються у вигляді списку до 

схеми. 

2. Написати на схему з українськими термінами номера англійських 

термінів із запропонованого списку. 

3. Заповнити схему по пом’яті українськими термінами (на схемі 

тільки всі англійські терміни). 

4. Заповнити схему англійськими термінами, яких не вистачає. 
5. Читання текстів. 
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Як показує досвід, така методика повністю виправдовує себе у 

процесі викладання англійської мови професійного спрямування [3]. 

Висновки та перспективи. В статті було проаналізовано 

особливості вивчення термінологічної лексики студентами в сучасній 

методичній науці. Встановлено, що термінологічна лексика необхідна 

студентам, насамперед, при читанні спеціальних текстів за фахом у 

вищому навчальному закладі з метою отримання професійної інформації. 

Розглянуто, що особливість терміна як лексичної одиниці визначаються, 

по-перше, особливостями понять, які виражає термін; поняття в будь-

якій галузі науки і техніки існують не ізольовано, вони пов’язані між 

собою й утворюють систему. Схарактеризовано групування технічної 

термінології та на основі якої запропоновано виконання вправ у процесі 

викладання англійської мови професійного спрямування. Не менш 

важливим для ефективного засвоєння термінології є створення 

викладачем творчої, ділової, дружньої й доброзичливої робочої 

обстановки на кожному занятті. 
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Березова Л.В. Сучасні підходи у викладанні технічної 

термінології 

В статті було проаналізовано особливості вивчення термінологічної 

лексики студентами в сучасній методичній науці. Встановлено, що 

термінологічна лексика необхідна студентам, насамперед, при читанні 

спеціальних текстів за фахом у вищому навчальному закладі з метою 

отримання професійної інформації. Розглянуто, що особливість терміна 

як лексичної одиниці визначаються особливостями понять. 

Схарактеризовано групування технічної термінології. Система технічних 

понять, яка відображена термінами рідної або іноземних мов, має ряд 

особливостей, характерних систем, що є опорними моментами при 

навчанні термінології. Для кращого засвоєння термінів пропонується 

об’єднувати їх в групи, будуючи схеми, основою яких є логіка побудови 

системи понять.  

Ключові слова: іншомовна фахова компетентність, термінологічна 

лексика, система технічних понять, термін. 
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Березовая Л.В. Современные подходы в преподавании 

технической терминологии  
В статье были проанализированы особенности изучения 

терминологической лексики студентами в современной методической 

науке. Установлено, что терминологическая лексика необходима 

студентам, прежде всего, при чтении специальных текстов по 

специальности в высшем учебном заведении с целью получения 

профессиональной информации. Рассмотрены, что особенность термина 

как лексической единицы определяются особенностями понятий. 

Охарактеризован группировки технической терминологии. Система 

технических понятий, которая отражена сроками родной или 

иностранных языков, имеет ряд особенностей, характерных систем, 

являются опорными моментами при обучении терминологии. Для 

лучшего усвоения сроков предлагается объединять их в группы, строя 

схемы, основой которых является логика построения системы понятий.  

Ключевые слова: иноязычная профессиональная компетентность, 

терминологическая лексика, система технических понятий, термин. 

Berezova L.V. Modern approaches in teaching of technical 

terminology 

In the paper the features of studying of terminological lexicon by 

students in modern methodical science were analysed. It is established that 

terminological lexicon is necessary for students, first of all, when reading 

special texts on the specialty in higher educational institution for the purpose 

of obtaining professional information. The lecturer of a foreign language has 

to solve, to pick up the text for reading on speciality, for a student who reads 

the text, it has to be such educational text or text of educational and scientific 

substyle which is sated with the corresponding terminology, this text has to be 

discussed and activated and be interesting and clear for students. When 

studying English of the professional direction students are interested in 

productively studying of modern texts terminology of popular scientific style, 

periodicals as training in a higher educational institution. It is considered that 

feature of a term as lexical unit is defined by features of concepts. The groups 

of technical terminology are characterized. The exercises in the process of 

teaching English of the professional direction is offered. The system of 

technical notions which are show by terms of native and foreign languages has 

some particularities, character systems which are the base moments by 

teaching terms. For better mastering of terms, we offer to combine them in 

groups building schemes, main word of which is logic of building the notions system. 

Creation by the teacher of creative, business, friendly and benevolent working 

atmosphere on each stage of work is important for effective learning of terminology. 

Key words: foreign language competence on speciality, terminology vocabulary, 

system of technical concepts, terms. 
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DEVELOPING PROFESSIONAL COMMUNICATION SKILLS IN 

MEDICAL ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES 

Due to the rapidly expanding use of English not only as a lingua franca 

but also as an essential communication tool in the global integration of 

scientific knowledge, the English language training of researchers and 

teaching staff in medical universities has become a priority task in higher 

medical education [6]. However, conversational fluency does not guarantee 

the effective mastering of academic writing skills: it is necessary to acquire the 

so-called “academic literacy” in English as a global language in science and 

technology [4]. The major challenges in academic English vocabulary in terms 

of spelling and punctuation have already been discussed in our previous 

studies [1; 2; 5]. The present paper focuses on the methods of developing 

professional communication skills of Ph.D. students, academic and clinical 

teachers of English-speaking medical students. The authors believe that this in 

turn will promote academic mobility, scientific cooperation and the training of 

foreign students to international standards, and thus contribute to the 

development of higher medical education in Ukraine. 

The aim of the study is to examine and systematize the most common 

challenges in developing professional oral use of vocabulary and specialised 

terminology at a medical university. The present study is the first scientific 

effort to synthesize and summarize the potential difficulties that may arise 

when teaching Medical English for Academic Purposes, which renders the 

research relevant. The results of the research have been integrated into the 1st 

edition of Medical English for Academic Purposes by Yu. Lysanets, 

O. Bieliaieva, M. Melaschenko (2018) [3], which focuses on improving the 

communication skills of medical professionals. We developed the linguo-

didactic mechanisms for organizing the training material and delivering the 

course of Medical English for Academic Purposes. The proposed system of 

training tasks is intended to support courses in professional English for PhD 

students and academic staff at higher medical educational institutions. 

Sample tasks: 

Ex. 1. Speak about your profession and job. What do you do? Describe 
your working day and daily routine to the class. Try using some of these 

https://orcid.org/0000-0001-9060-4753
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adverbs of frequency: always, usually, frequently, normally, often, regularly, 

sometimes. 

Ex. 2. Using the information from your partner’s description, introduce 

him/her to the rest of the class: describe his/her profession and daily routine. 

Ex. 3. Speak about your profession and job. Describe to the class what 

you never or hardly ever do in your daily routine. Try using some of these 

adverbs: hardly ever, infrequently, never, occasionally, rarely, seldom. 

Ex. 4. Using the information from your partner in Ex. 3, describe to the 

class what he/she never or hardly ever does in their daily routine. 

Ex. 5. Describe the mechanism of the human heart. These notes may be 

of help: 

 Venous blood enters / flows / goes … 

 Then it passes through … to … 

 The left atrium receives ... from … 

 Newly oxygenated blood flows ... 

 The heart pumps oxygenated blood ... and deoxygenated blood... 

The didactic purposes of the tasks: a) mastering and revising the 

Present Simple tense; b) using the Present Simple tense to describe repeated 

actions and daily routines (e.g. daily activities and habits); c) practicing the 

use of Present Simple in the third-person singular. 

Ex. 6. Using the Present Continuous tense, talk about your current 

work and projects. What are you doing at the present time? (e.g., writing a 

PhD thesis or a research paper, developing training materials for students, 

etc.).  

Ex. 7. Using the Present Continuous tense, ask your partner some 

special questions as to his/her current projects. Use the example questions: 

 Why are you doing this project? 

 What are you currently working on? 

 When are you going to finish it? 

 Where are you conducting the study? 

 Who is supervising your research? etc. 

Ex. 8. Using the information from your partner’s description, tell about 

his/her current projects. 

Ex. 9. Describe the activities in the pictures given below using Present 

Continuous tense. What are these people doing? Compare and contrast the 

pictures. 

 
Fig. 1 Fig. 2 

(Source: http://www.okclipart.com/Medical-Check-Up-Clip-Art) 

http://www.okclipart.com/Medical-Check-Up-Clip-Art


Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 2 (325), 2019_______________ 

311 

 

The didactic purposes of the tasks: a) mastering and revising the 

Present Continuous tense; b) using the Present Continuous tense to describe an 

action that is happening now (i.e. at the time of speaking / writing / reporting); 

c) developing the skill of describing information from graphs and images. 

The illustrative material consolidates and activates the professional oral 

use of vocabulary and specialised terminology. These exercises approximate 

to tasks used in Cambridge English and IELTS tests and thus prepare medical 

specialists for international English language examinations. 

Ex. 10. Using the Past Simple tense, talk about your previous 

professional experience. What did you do last year? (a few years ago, last 

term, etc.)  

Ex. 11. Using the Past Simple tense, ask your partner some special 

questions about his/her previous professional experience. 

The didactic purposes of the tasks: a) mastering and revising the Past 

Simple tense; b) using the Past Simple tense to show that a completed action 

took place at a specific time in the past; c) practicing the use of affirmative, 

interrogative and negative forms of the Past Simple tense. 

Ex. 12. Tell your colleagues about your life experiences. What have 

you done in your life so far?  

1. Something new in the field of medicine you've learned from the Internet: 

2. The most difficult medical or scientific procedure you've ever tried: 

3. The most interesting medical case you've ever worked with: 

4. The most useful scientific paper you've ever read: 

5. A job you've done more than once: 

6. A subject you've never taught: 

Ex. 13. Work in pairs. Ask your partner about his/her life experiences. 

Use the questions given below: 

1. Have you ever studied German? 

2. Have you ever published research papers in English?  

3. Have you ever attended a conference abroad? 

4. Have you ever delivered practical sessions in Surgery? 

5. Have you ever spoken in front of a large audience? 

Ex. 14. Compose 3-5 questions similar to those in Ex. 13. 

The didactic purposes of the tasks: a) mastering and revising the 

Present Perfect tense; b) using the Present Perfect tense to describe the result 

of an action in the past, which has a connection to the present. 

Ex. 15. Complete your agenda for tomorrow. Tell the colleagues about 

your schedule and ask them some questions using Future Simple, Future 

Continuous and Future Perfect tenses.  

The first line has been filled for you as an example: 

TO-DO LIST: 

When What to do? 

7:00-8:00 cook and eat breakfast 
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E.g.: What will you do tomorrow? What will you be doing tomorrow 

from 10 to 11 a.m.? What will you have done by 14 p.m. tomorrow? 

Ex. 16. Think about the future prospects in your specialty and answer 

the questions: 

1. What will medicine have achieved by the year 2100? 

2. What will scientists have discovered by that time? 

3. What will researchers have invented by then? 

4. What level will health care have reached by that time? 

The didactic purposes of the tasks: a) mastering and revising the 

Future tenses; b) using the Future tenses in different situations. 

Ex. 17. The image given below displays two consecutive actions in the 

past. Think of possible events (e.g., from your personal experience) and write 

down their brief description, using Past Simple and Past Perfect tenses.  

 
 The following model may be of help: “Yesterday, I was late for 

the meeting. By the time I arrived at 8:15, it had already started”. 

The didactic purposes of the task: a) mastering and revising the Past 

Perfect tense; b) using the Past Perfect tense to describe a completed action 

further back in the past. 
Ex. 18. Read a sample prescription given below and describe doctor’s 

directions: 

 
(Source: http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Jwhozip23e/5.4.html) 

http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Jwhozip23e/5.4.html


Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 2 (325), 2019_______________ 

313 

 

The didactic purposes of the task: a) mastering and revising the 

professional vocabulary; b) using different verb tenses to describe a 

prescription. 
Ex. 19. The images below show how two parents can pass the faulty 

CFTR gene to their children. What is the prognosis for both cases? What are 

the risks of inheriting CF in percentage terms? Compare these two cases and 

describe your observations in written form. 

 
 

Fig. 1 Fig. 2 

Source: 
 http://www.webmd.com/baby/carrier-test-for-autosomal-recessive-disease 

The didactic purposes of the task: a) mastering and revising the 

Passive Voice; b) using different verb tenses in Active and Passive Voices to 

describe the images; c) developing the skill of describing information from 

graphs and images. 
Ex. 20. Using different types of conditionals, talk about: 

(a) general truth from you area of specialty: 

(b) you plans for the future: 

(c) your dreams: 

(d) past situations in which some opportunities were not seized: 

The didactic purposes of the task: a) mastering and revising the 

conditional sentences; b) using different types of conditionals to describe the 

images. 

Thus, the study of common challenges in mastering the professional 

oral use of vocabulary and specialised terminology at a medical university is 

important for developing the guidelines to eliminate possible mistakes and 

avoid misunderstanding in medical communication. The authors believe that 

the professional development of PhD students and academic and clinical 

teachers of English-speaking medical students will promote academic 

mobility, scientific cooperation and the training of foreign students to 

international standards, and thus contribute to the development of higher 

medical education in Ukraine. 
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Бєляєва O.M., Лисанець Ю.В., Знаменська І.В., 

Сліпченко Л.Б., Роженко І.В. Розвиток навичок професійної 

комунікації у процесі викладання фахової англійської мови у 

медичних вишах 

У статті представлено досвід упровадження комплексного підходу 

у процесі викладання курсу фахової англійської мови для науково-

педагогічних працівників та здобувачів ступеня доктора філософії у 

медичних вишах. Авторами вироблена власна концепція викладу 

навчального матеріалу. Пропонований підхід апробовано при розробці 

підручника “Medical English for Academic Purposes” (2018), який 

укладено з урахуванням сучасних тенденцій інтернаціоналізації вищої 

школи, що передбачає підготовку фахівців, які працюватимуть в 

англомовному просторі сучасної науки і освіти. Розроблено цикл 

навчальних вправ, спрямований на вдосконалення навичок професійної 

комунікації у процесі викладання фахової англійської мови у медичних 

вишах. Обґрунтовано методичний алгоритм для пропонованого циклу 

завдань: закріплення граматичного матеріалу, контроль засвоєння 

лексики, створення дидактичних умов для корекції і пропедевтики 

мовних помилок.  

Ключові слова: фахова англійська мова, науково-педагогічні 

працівники, здобувачі ступеня доктора філософії. 

 

Беляева Е.Н., Лисанец Ю.В., Знаменская И.В., Слипченко Л.Б., 

Роженко И.В. Развитие навыков коммуникации в процессе преподавания 

английского языка для профессиональных целей в медицинских вузах 

В статье представлен опыт внедрения комплексного подхода в процессе 

преподавания курса английского языка для научно-педагогических сотрудников и 

соискателей степени доктора философии в медицинских вузах. Авторами 

выработана собственная концепция изложения учебного материала. 

Предлагаемый подход апробирован при разработке учебника “Medical English for 

Academic Purposes” (2018), составленного с учетом современных тенденций 

интернационализации высшей школы, предусматривающих подготовку 

специалистов, которые будут работать в англоязычном пространстве современной 

науки и образования. Разработан цикл учебных упражнений, направленный на 

совершенствование навыков коммуникации в процессе преподавания 

английского языка для профессиональных целей в медицинских вузах. Обоснован 

методический алгоритм предлагаемого цикла упражнений: закрепление 

грамматического материала, контроль усвоения лексики, создание дидактических 

условий для коррекции и пропедевтики языковых ошибок. 

Ключевые слова: английский язык для профессиональных целей, 

научно-педагогические сотрудники, соискатели степени доктора философии.  

Bielialieva O.M., Lysanets Yu.V., Znamenska I.V., Slipchenko L.B., 

Rozhenko I.V. Developing Professional Communication Skills in Medical English 

for Academic Purposes 
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The article presents the experience of implementing a comprehensive approach 

in teaching the course in professional English for PhD students and academic staff at 

higher medical educational institutions. The authors developed their own concept of 

presenting the training material. The proposed approach has been tested in the 

development of the textbook “Medical English for Academic Purposes” (2018), which 

was written in the context of current trends in internationalised higher education, 

involving the training of specialists who will work in the modern English language 

educational and scientific environment. The authors suggested a cycle of training tasks, 

aimed at improving the skills of professional communication in teaching Medical English 

for Academic Purposes. The methodical algorithm for the proposed cycle of tasks has 

been substantiated: revising the grammar material, control of the level of mastering the 

lexis, creating didactic conditions for correction and propedeutics of errors. The study of 

common challenges in mastering the professional oral use of vocabulary and specialised 

terminology at a medical university is important for developing the guidelines to 

eliminate possible mistakes and avoid misunderstanding in medical communication. The 

analysis of potential challenges in producing medical discourse in English is an important 

element for integration of Ukrainian researchers into the world community. The research 

will be useful for translation studies, teaching English as a second language, and 

developing multilingual competence of future doctors. 

Key words: English for Professional Purposes, academic staff, PhD students. 
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ОСОБЛИВОСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА 

ПОДОЛАННЯ ЛІНГВОЕТНІЧНОГО БАР’ЄРУ У СТУДЕНТІВ НА 

ЗАНЯТТЯХ З ПРАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ 

Сучасний стрімкий глобальний розвиток держав вимагає появи 

нових вимог до комунікації. В умовах післявоєнних років світ вимагав 

появи нових ідей, чим був обумовлений стрімкий розвиток економіки та 

науки, революційні зміни у технологіях та глобальна економічна 

діяльність. Це призвело до значної звуженості світу та потребі у 

встановленні більш тісних контактів між країнами.  

ХХІ сторіччя дало потужний поштовх до розвитку комунікації, 
адже сьогодні майже будь-яка країна може внести свій вагомий внесок у 

світову комунікативну систему. Важливими компонентами 
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міжкультурної комунікації стали туризм, наука та освіта. Багато країн 

співпрацюють разом у сфері науково-технічного прогресу, дуже багато 

країн проводять обмін фахівцями певних галузей та студентами, які їдуть 

навчатися за кордон, або проходять стажування зі своєї спеціальності.    

Все це підтверджує актуальність обраної нами теми, адже вона набуває 

все більшої популярності та нових стратегій вивчення.   

Поняття міжкультурної комунікації вперше з’явилось ще у 70-х 

роках минулого століття у книзі Р. Портера та Л. Самовара „Комунікація 

між культурами” (Samovar & Porter, 1991). Протягом часу це поняття 

значно розширилось та стало включати у себе такі важливі дисципліни як 

теорія перекладу, вивчення іноземних мов, порівняльна культурологія та 

ін. 

У сучасному світі під міжкультурною комунікацією розуміють 

фокусування на поведінці людей, які мають справу із різноманітними 

культурними відмінностями.  

Як стверджується у науково-популярній енциклопедії „Кругосвіт”, 

міжкультурна комунікація як академічна дисципліна використовує перш 

за все досягнення культурної антропології та дослідження 

комунікативних процесів у суспільстві. Найбільш значний вклад у 

вивчення міжкультурної комунікації вносять такі галузі науки як 

когнітивна та соціальна психологія, соціологія, когнітивна лінгвістика та 

типологія мов. Комунікація спирається головним чином на індивідуальні 

навички та досвід володіння мовою. 

Міжкультурна комунікація є надзвичайно важливою у наш час, 

адже співпраця з представниками інших національностей вимагає від нас 

обізнаності хоча б елементарних норм комунікації та культури з якою ми 

ведемо бесіду. До міжкультурної комунікації можна віднести 

різноманітні напрями та форми спілкування між окремими індивідами, 

групами або країнами, які відносяться до різних культур.  

Сьогодні ефективне спілкування між представниками різних 

культур є особливо важливим завданням. Культурна обізнаність грає 

визначну роль у формуванні поведінки, що сприяє спілкуванню на 

міжнародному рівні. Загальновизнаним є той факт, що культурні 

чинники діють як невидимі бар'єри в крос-культурній комунікації. 

Розуміння культурних відмінностей є однією з найважливіших навичок, 

що сприяють успішному перебігу комунікації, саме тому сьогодні акцент 

робиться на усуненні бар'єрів міжкультурної комунікації. Розуміння 

культурної різноманітності є запорукою ефективної міжкультурної 

комунікації, адже мовці, які не мають змоги ефективно спілкуватися з 

носіями відмінної від власної культури, стикаються з великою кількістю 

проблем в багатьох аспектах міжнародного спілкування. Культурні 

особливості  впливають на політику вільної торгівлі, рішення щодо 

стратегій локалізації та стандартизації, рекламу, ефективність взаємодії, 
ділові відносини, міжнародне управління бізнесом, міжнародний 

маркетинг, міжнародні переговори та поведінку, кадрове забезпечення, 
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виробничі відносини, міжособистісні відносини, переговори та багато 

інших аспектів діяльності людини. Міжкультурне спілкування є 

прекрасною можливістю для сприяння глобальному миру та 

процвітанню. Багато проблем виникає сьогодні внаслідок існування 

культурних бар'єрів, що накладаються на міжнаціональне спілкування. 

Бар'єри міжкультурної комунікації, такі як тривога, невизначеність, 

стереотипи та етноцентризм, виникають через неадекватні знання про 

інші культури, відсутність міжкультурних комунікативних навичок. 

Адекватне навчання крос-культурним комунікаціям є важливим для 

усунення цих бар'єрів.  

У ХХІ столітті відбулося визнання цінності різноманітних 

світових культур, відмова від винищення багатьох традиційних культур 

та їхніх мов, з’явився інтерес до різних народностей та їх взаємодії між 

собою. Міжкультурна комунікація сьогодення наголошує саме на 

взаємодії між расами, народами, етнічними групами та субкультурами 

всередині більших культур. 

Метою нашої статті є аналіз результатів дослідження щодо 

особливостей міжкультурної комунікації між студентами українцями та 

закордонними студентами у процесі опрацювання матеріалу на заняттях 

з перекладу.  

Міжкультурна комунікація передбачає звернення до власного 

минулого (як свого, так і країни з представником якої спілкуємося) та 

аналогії та зв’язки із іншими країнами.  

Якщо ми звернемося до історії, то побачимо, що за часів 

Радянського Союзу міжкультурна комунікація знаходилася у стані 

занепаду. Це було спричинено перш за все тоталітарним політичним 

режимом, який вимагав жорсткого дотримування певних норм та правил 

поведінки. Про вільне спілкування з іноземцями не могло бути й мови, 

адже всі сфери життя були під пильним контролем влади. Професія 

перекладача також була підпорядкована жорсткому статуту та не 

дозволяла перекладачеві жодної самостійності, адже він (вона) не мали 

права навіть запитати закордонного гостя про щось, або підтримати 

свійську бесіду без дозволу керівництва. Все зводилося до всебічного 

контролю усіх сфер життя як того і вимагав тоталітарний державний 

устрій.  

Те ж саме можна було побачити й у країнах з фашистськими 

режимами (Німеччина, Італія, Іспанія) коли все було підпорядковане 

жорсткому контролю та лишало людей будь-якої можливості вільного 

спілкування з представниками іноземних країн.  

Проте, з падінням тоталітарних устроїв, зазнали колосальних змін 

і комунікативні системи. З 1991 року, коли наша країна отримала 

незалежність, що ознаменувалося початком періоду адаптації та 

комунікативного розвитку в нашій державі. Цей період вживався у наше 
суспільство надзвичайно тяжко і він продовжується  й сьогодні. Але, з 

появою великої кількості закордонних студентів, міжкультурна 
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комунікація у нашій країні починає розвиватися значними темпами. 

Суспільство намагається пристосуватись до впливу інших культур та 

співпрацювати з цими культурами.  

На думку американських вчених Р. Портера та Л. Самовара 

„комунікація – це те, що має місце кожного разу коли хтось реагує на 

поведінку та наслідки поведінки іншої людини” (Samovar & Porter, 2006). 

Саме це ми можемо спостерігати на заняттях з перекладу у групах де 

присутні студенті різних національностей. Перед ними стоїть важка 

задача пристосуватись не тільки один до одного, проте й до навчального 

процесу в цілому.  

Взаємодія в мультикультурному просторі пов'язана з багатьма 

викликами, розбіжностями та конфліктами, які впливають як на стан та 

роботу окремих осіб, так і на загальну атмосферу. 

Як стверджує Є. Шубіна: „В міжкультурній комунікації 

лінгвоетнічний бар’єр – це перешкода, яка заважає носію мови 

сприймати текст оригіналу” (Шубина, 2007).  На її думку є чотири вагомі 

компоненти лінгвоетнічного бар’єру: розрізнення двох мовних систем, 

норма мови, узус та розходження екстралінгвістичних знань 

представників двох мов. Отже, щоб уникнути цього бар’єру, треба 

абстрагуватися від всіх цих чотирьох компонентів та зосередити увагу на 

буквальному перекладі.  

У мультикультурному середовищі необхідно перш за все знайти 

рішення, які допоможуть подолати будь-які бар’єри. В ситуації 

міжкультурної комунікації, де взаємодіють люди, що належать до різних 

культур, спілкування має бути ефективним заради досягнення певної 

спільної мети. Перш за все, визначенню шляхів подолання таких бар'єрів 

сприятиме розуміння потенційних причин їх появи. Серед найбільш 

частих чинників називають наступні: 

 Непорозуміння 
Непорозуміння є найбільш розповсюдженим бар'єром для 

спілкування у багатокультурному середовищі, де взаємодіють індивіди, 

переконання та культурі цінності яких різняться. Такі відмінності часто 

призводять до високого рівня тривожності і невизначеності та 

призводять до непорозуміння.  

 Норми поведінки та ролі 
Норми – це культурно обумовлені правила визначення прийнятної 

та доцільної поведінки. Часто індивіди самі створюють рамки для себе і 

очікують від інших відповідної поведінки. Кожній культурі притаманні 

свої норми, тобто представники певної культури мають свої власні сталі 

рамки прийнятної поведінки, що відповідає умовам ситуації. Люди, що 

знаходяться у мультикультурному середовищі, часто не розуміють норм 

іншої культури, через що вони не спроможні діяти відповідно до 

ситуації. 

Під ролями розуміють норми, що застосовуються до конкретних 

груп. Зокрема часто різні культури покладають різні ролі на чоловіків та 
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жінок, дітей та батьків, чоловіків та дружин. Ці ролі варіюються в різних 

культурах, через що в багатокультурному просторі може відбуватися 

певне порушення ролей, що в свою чергу призводить до тривоги, 

внаслідок чого процес комунікації переривається. 

 Вірування і цінності 
Вірування і цінності відрізняються як на рівні культури, так і на 

персональному рівні. У глобалізованому просторі переконання і цінності 

кожного індивіда мають бути відомі для  більш ефективного спілкування. 

 Етноцентризм  
Під етноцентризмом розуміють переконання, що культура, 

поведінка, норми, спосіб мислення та спосіб життя власної групи  

розглядається індивідом як єдині прийнятні та вірні. Це призводить до 

виникнення ідеї, що культура, поведінка, норми, спосіб мислення та 

спосіб життя відмінної групи є невірними та неприйнятними, внаслідок 

чого виникає бар’єр, який заважає можливості розглядати іншу точку 

зору як гідну уваги, що в жодному разі не сприяє успіху спілкування.  

 Стереотипи 

Неадекватна інформація про людей призводить до міскомунікації 

в процесі міжкультурного спілкуванні. Культурні стереотипи 

перебільшують або занадто узагальнюють інформацію, що призводить до 

неадекватного сприйняття індивідами один одного, що, в свою чергу, 

збільшує тривожність. Найчастіше стереотипи народжуються зі страху 

перед невідомим чи маловідомим і являються основними причинами 

упередженості та непорозуміння. 

 Упередження 
Упередження – це негативне ставлення до культурної групи, яке 

базується на недостатньому рівні досвіду спілкування, чи на відсутності 

такого спілкування. Різниця між стереотипом та упередженням полягає в 

тому, що упередження виникає внаслідок існування стереотипу і є його 

практичним втіленням. Тобто упередження зникає чи змінюється 

внаслідок зміни стереотипу.  

 Дискримінація 
Дискримінація – це відкриті дії, спрямовані на уникання, 

дистанціювання чи виключення індивіда з групи. Дискримінація є 

практичним застосуванням  стереотипів та упереджень, відкритим або 

прихованим. Дискримінація може відбуватися на різних рівнях та мати 

різні прояви, наприклад дискримінувати когось можна просто 

відвертаючись під час розмови та уникаючи зорового контакту, 

використовуючи знижену лексику на адресу співрозмовника, 

використовуючи фізичне насильство чи систематично виключаючи 

індивіда з групи, з якої він походить. Дискримінація може бути 

міжособистісною (одна особа дискримінує іншу), колективною (ряд осіб 

або група здійснюють дискримінацію), або інституціональною (бізнес, 

промисловість, будь-який заклад чи інституція вирішує не обслуговувати 

певну групу людей) (Rozkwitalska, 2010). 
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В той же час можуть бути задіяні певні заходи, що сприятимуть 

подоланню бар'єрів у міжкультурному спілкуванні. Компетенція 

міжкультурної комунікації дає можливість досягти цілей спілкування, 

разом з тим зважаючи на повагу до цінностей, норм, переконань 

індивідів, які задіяні в комунікаційний ситуації. На сучасному етапі 

розвитку суспільстві такі дії є не лише бажаними, а необхідними для 

досягнення успішної взаємодії, зважаючи на глобалізаційні процеси та 

уніфікацію великої частки світових процесів. 

Поняття „міжкультурна компетенція” визначають як показник 

сформованості здатності людини ефективно брати участь в 

міжкультурній взаємодії. Ця здатність формується на базі знань, навичок 

та ставлення. Р. Делекта Дженіфер та Г. П. Раман стверджують, що 

розвиток міжкультурної компетенції стоїть на трьох стовпах: 

компонентами, що сприяють засвоєнню належного рівня володіння 

навичками крос-культурного спілкування є міжкультурна чутливість, 

міжкультурне усвідомлення та міжкультурні здібності (R. Delecta Jenifer 

Dr. G. P. Raman, 2015). Аспект міжкультурної комунікації, пов'язаний з 

емоціями, ідентифікується як міжкультурна чутливість. Цей аспект має 

бути розроблений для того, щоб забезпечити здатність оцінювати 

відмінності різних культур. Когнітивний аспект міжкультурного 

спілкування відомий як міжкультурне усвідомлення. Міжкультурне 

усвідомлення призводить до поглиблення не лише культурної свідомості, 

але й самосвідомості індивіда. 

Існують різні способи покращити здібності, що сприяють 

розвитку міжкультурної компетентності. Серед них найважливішими 

заходами нами вбачаються наступні: 

 Загальна мовна підготовка 
Зазвичай мовний бар'єр є найбільшою проблемою, що виникає у 

мультикультурному середовищі, тож до тренінгів та занять з мовної 

підготовки мають бути залучені усі, хто контактує з носіями відмінної 

мови та культури.  

 Культурна підготовка 
Індивіди, що взаємодіють в межах крос-культурної комунікації, 

повинні визнавати  та знати про існування відмінностей між цінностями, 

переконаннями, уявленнями представників різних культур. Їм має бути 

надана базова культурна підготовка, яка допоможе усвідомити 

вищеназвані відмінності.  

 Застосування політики взаємної вигоди 
Комунікація представників різних культур та націй має приносити 

взаємну вигоду  для всіх учасників ситуації взаємодії.  

 Однак, особливості, що характеризують міжкультурну взаємодію, 

знаходять прояв не лише на рівні міжособистісного спілкування, а й на 

рівні практичного застосування мови представниками різних етнічних та 

культурних спільнот. Так, нами було проведено дослідження, метою 

якого було виявлення особливостей використання засобів та способів 
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перекладу під час занять з англійської мові зі студентами другого курсу в 

групах, в котрих були присутні іноземні студенти (арабського та 

азіатського походження).  Було виявлено, що у процесі перекладу 

культурні цінності та манера поведінки значно впливають на якість 

перекладу. Серед представників чоловічої статі арабських країн переклад 

вирізнявся значним акцентуванням уваги на своїй персоналізації, на 

відміну від жінок, котрі намагалися перекладати тексти максимально 

безособово, не акцентуючи увагу на своїй статі. Це підтверджує теорію 

про вплив культурних особливостей на якість перекладу, адже відомо, 

що жінки у арабських країнах намагаються залишатися непомітними, що 

є обумовленим законом, релігійними та культурними вимогами до норм 

поведінки у суспільстві.  

 На якість перекладу представників азіатських країн також мала 

дуже вагомий вплив культурна специфіка країн їх походження. Їхній 

переклад вирізнявся спробою уникнення персоніфікації та безособовістю 

перекладу, чіткою організацією матеріалу перекладу та використанням 

нейтральної лексики.  

Українські студенти намагалися також максимально 

абстрагуватися від будь-якої  персоніфікації, проте це вдавалося не 

завжди, хоча загалом переклад можна було охарактеризувати 

безособовістю з використанням більш-менш нейтральної лексики.  

Отже, ми можемо зробити висновок, що лінгвоетнічний бар’єр  у 

міжкультурній комунікації відіграє вирішальну роль, адже культура 

поведінки та культурні особливості країни, з якої походить людина, 

значним чином впливають на якість її перекладу і цього неможливо 

уникнути, адже це закладене у нашому мозку на психологічному рівні та 

характеризує манеру та стиль нашої поведінки. 
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Даніленко А.Ю., Карачова Д.В. Особливості міжкультурної комунікації та 

подолання лінгвоетнічного бар’єру у студентів на заняттях з практики 

перекладу 

У статті розглянуто поняття міжкультурної комунікації як засобу 

досягнення ефективної взаємодії між студентами-іноземцями та українськими 

студентами філологічних спеціальностей під час занять з англійської мови. 

Проведено аналіз результатів дослідження щодо особливостей міжкультурної 

комунікації між студентами українцями та закордонними студентами у процесі 

опрацювання матеріалу на заняттях з практики перекладу. Розглянуто шляхи 

подолання лінгвоетнічних бар'єрів та проаналізовано потенційні причини їх появи. 

На сучасному етапі розвитку суспільства та за умов глобалізованого процесу 

комунікації питання успішності міжкультурної взаємодії набуває все більшої 

популярності та нових стратегій вивчення. Сьогодні ця проблема відіграє 

вирішальну роль, адже культура поведінки та культурні особливості значним 

чином впливають на якість перекладу, адже це закладене на психологічному рівні 

та характеризує манеру та стиль поведінки. 

Ключові слова:   міжкультурна комунікація, лінгвоетнічний бар'єр, 

переклад, взаємодія. 

 

Даниленко А.Ю., Карачева Д.В. Особенности межкультурной 

коммуникации и преодоления лингвоэтнического барьера у студентов на 

занятиях по практике перевода 

 В статье рассмотрено понятие межкультурной коммуникации как средства 

достижения эффективного взаимодействия между студентами-иностранцами и 

украинскими студентами филологических специальностей во время занятий по 

английскому языку. Проведен анализ результатов исследования особенностей 

межкультурной коммуникации между украинскими и зарубежными студентами в 

процессе обработки материала на занятиях по практике перевода. Рассмотрены 

пути преодоления лингвоэтнических барьеров и проанализированы 

потенциальные причины их появления. На современном этапе развития общества 

и в условиях глобализационного процесса коммуникации вопросы успешности 

межкультурного взаимодействия приобретает все большую популярность и новые 

стратегии изучения. Сегодня эта проблема играет решающую роль, ведь культура 

поведения и культурные особенности значительным образом влияют на качество 

перевода, ведь это заложено на психологическом уровне и характеризует манеру и 

стиль поведения. 
 Ключевые слова: межкультурная коммуникация, лингвоэтнический 

барьер, перевод, взаимодействие. 
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Danilenko A.Y., Karachova D.V. Features of intercultural communication and 

overcoming the language and ethnic barriers among students during the course of 

translation   

 The article deals with the concept of intercultural communication as a means of 

achieving effective interaction between foreign and Ukrainian students of philological 

specialties during classes in English language. The analysis of the results of the study of 

the features of intercultural communication between Ukrainian and foreign students in the 

course of study process in the classroom during the course of translation has been carried 

out. Ways of overcoming the language and ethnic barriers are considered and potential 

causes of their appearance are analyzed. At the present stage of development of society 

and in the context of the globalization process of communication, issues of successful 

intercultural interaction is becoming increasingly popular and new learning strategies are 

appearing. Today this problem is crucial, because the culture of behavior and cultural 

characteristics significantly affect the quality of translation, as it is based on psychological 

peculiarities of human mind and characterizes the manner and style of behavior. 

Communication between representatives of different cultures and nations should bring 

mutual benefit to all participants in the interaction situation. The research of this topic is 

extremely popular nowadays as there are a lot of foreign students who study in our 

country that is why we need to guarantee the quality of communication for them during 

their study.  

 Key words: intercultural communication, language and ethnic barriers, 

translation, interaction. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Сучасний світ знаходиться у стані постійного розвитку – у 

демократичному суспільстві постійно відбуваються суттєві зміни. 

Однією з таких змін є розвиток толерантного ставлення до поглядів 

(релігійних, політичних, соціальних, економічних, культурних, тощо) 

кожної окремої особистості. В умовах євроінтеграції України проблема 

формування толерантних особистостей, які будуть ставитися поважно до 

всіх інших членів суспільства, незважаючи на відмінності у 

національності, соціальному статусі, віросповіданні, мові та особистих 

поглядах на життя, є надзвичайно актуальною та потребує швидкого та 
ефективного вирішення. Вкрай важливий чинник у вихованні таких 
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людей – це, звичайно, освіта, та вчитель, який протягом навчального 

процесу зможе сформувати в учнів толерантне та ціннісне ставлення до 

всіх членів суспільства, що їх оточують, навіть якщо їх погляди вкрай 

відрізняються. 

Безсумнівно, для формування подібних якостей вчитель сам має 

бути прикладом толерантної поведінки для своїх учнів – приймати їх 

такими, які вони є та прислухатися до їх проблем та емоційного стану, не 

намагаючись їх знецінювати, проявляти тактовність, терпимість, повагу 

та справедливість у спілкуванні з учнями та колегами і дозволяти собі та 

учням будь-якого прояву приниження особистості. Вчитель іноземної 

мови формує в учнів іншомовну комунікативну компетенцію, що є 

неможливим без формування толерантності. Спілкуючись з 

представниками різних національностей та вирішуючи різні 

комунікативні ситуації, важливо не тільки знати про культурні 

особливості й відмінності, але й необхідно з повагою сприймати погляди 

співрозмовника у будь-якій сфері життя, не засуджуючи його 

відмінності. Таким чином, формування толерантності є актуальним як 

для ефективної взаємодії протягом навчального процесу, так і під час 

міжкультурної комунікації.  

Отже, саме тому завданням вищих навчальних закладів є не лише 

підготовка вчителя іноземної мови, який буде володіти професійними 

знаннями, вміннями і навичками на високому рівні, але й обов’язкове 

формування толерантності у майбутніх вчителів для того, щоб 

забезпечити ефективний та конструктивний навчальний процес. Для 

забезпечення гармонійних стосунків між усіма учасниками педагогічного 

процесу слід приділити особливу увагу вихованню толерантності у 

майбутніх вчителів іноземної мови.  

Проблема формування толерантності досліджується достатньо 

ґрунтовно. Поняття “толерантність” та проблема її формування були 

проаналізовані науковцями з різних позицій, а саме: педагогіки (С. Грант, 

В. Бондар, П. Степанов, І. Козич, О. Романовський, О. Волошина, І. Бех, 

П. Ніколсон, Я. Коменський, В. Сластьонін, В. Кан-Калик, 

В. Петрицький, В. Сухомлинський, М. Кренстон, О. Копіца, 

О. Безкоровайна, Н. Сисоєва), філософії (Б. Джиліан, Р. Валітова, 

І. Зязюн, Ю. Бромлей, А. Акулова, В. Лекторський), психології 

(Т. Фадєєва, Б. Ананьєв, О. Сміт, Д. Сью, Н. Ткачова, О. Леонтьєв, 

М. Мельничук, О. Бабчук, Н. Барбелко, Г. Балл, А. Коєн, Д. Колєсов, 

Н. Колмогорцева, Г. Олпорт, С. Бондирєва, О. Шаюк), міжнаціонального 

спілкування (О. Губенко, Т. Атрощенко), полікультурної освіти 

(О. Сухомлинська, О. Грива).  

Також окремо вивчається питання формування толерантності в 

майбутніх вчителів та їх готовність до формування толерантності в учнів 

(О. Орловська, Ю. Котелянець, Г. Волик, Т. Білоус, І. Кривошапка, 
Н. Ліпатова, В. Кузьменко, Г. Пономарьова, Ю. Макаров, В. Гаврилюк, 
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Ю. Тодорцева, М. Перепеліцина, С. Данилова, Т. Чекмарьова, 

М. Андрєєва).  

Толерантність – це складне й багатогранне утворення і є 

важливою якістю особистості, завдяки якій спілкування між людьми стає 

виваженим, що, в свою чергу, сприяє знаходженню істини навіть у 

конфліктній ситуації. Це якість, яка виявляється у повазі до інтересів, 

почуттів, думок, звичаїв, вірувань, політичних уподобань та позицій 

інших людей. Толерантність є взаємоповагою через взаєморозуміння та 

основою цивілізованих стосунків (Матієнко, 2005).  

Незважаючи на велику кількість ґрунтовних теоретичних і 

практичних досліджень, проблема формування толерантності майбутніх 

вчителів іноземної мови все ще висвітлена недостатньо: не розроблено 

критеріїв, рівнів та показників сформованості толерантності у майбутніх 

учителів, недостатньо досліджено педагогічні умови, завдяки яким 

процес формування толерантності відбуватиметься максимально 

ефективно. Отже, метою даної статті є обґрунтування педагогічних умов 

формування толерантності майбутніх учителів іноземної мови. 

Відсутність у шкільних педагогів певних знань, умінь і навичок з 

формування толерантності у дітей, призводить до того, що вони не 

можуть створити стереотипи толерантної поведінки в учнів, що згодом 

може стати причиною негативного, а часто і агресивного, ставлення дітей 

до представників меншин (етнічних, релігійних, субкультурних) в 

молодіжному, а потім і в дорослому середовищі (Федорова, 2016).  

Отже, формуючи толерантність у майбутніх вчителів іноземної 

мови, слід звернути увагу на наступні педагогічні умови: 

1. Наявність толерантного середовища безпосередньо у вищому 

навчальному закладі. По-перше, формуючи толерантність у студентів, 

викладач сам має бути толерантною особистістю та постійно 

самовдосконалюватись. Проявляючи нетерпимість, викладач лише буде 

провокувати загострення конфліктної ситуації. По-друге, не лише 

викладач, а й весь викладацький колектив має бути включений в цей 

процес, адже без цього будь-які ефективні та прогресивні методи 

викладача не будуть повністю ефективними – студенти мають 

знаходитись у толерантному середовищі не тільки на заняттях, а й 

протягом усього часу, який вони проводять у навчальному закладі.  

2. Залучення інтерактивних методів при формуванні толерантності у 

студентів. Інтерактивне навчання формує здатність мислити 

неординарно, по-своєму бачити проблемну ситуацію, виходи з неї; 

обґрунтовувати свої позиції, свої життєві цінності; розвиває такі риси, як 

уміння вислуховувати іншу точку зору, уміння співпрацювати, вступати 

в партнерське спілкування, виявляючи при цьому толерантність і 

доброзичливість по відношенню до своїх опонентів (Котелянець, 2015, 

с. 147). Стаючи суб’єктами навчальної діяльності, максимально 
долучаючись до проблем, що обговорюються на заняттях, співпрацюючи 

зі своїми напарниками, студенти не лише отримують знання, уміння та 
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навички з фахових предметів, але й навчаються працювати самостійно та 

в команді, накопичувати досвід, приймати та взаємодіяти з абсолютно 

різними людьми.  

3. Забезпечення постійної взаємодії студентів з іншими культурами 

та їх представниками. Часто у вищих навчальних закладах навчається 

певна кількість студентів з різних країн. Вкрай важливим є не розділення 

українських студентів від іноземних, а навпаки, їх об’єднання. 

Наприклад, спільне святкування українських та іноземних національних 

свят, організація спільного дозвілля у позанавчальний час. Таким чином, 

студенти постійно знаходяться в іноземному середовищі, спілкуються з 

представниками різних країн та культур, обмінюються досвідом та, 

головне, формують толерантне ставлення до людей, які достатньо сильно 

відрізняються від них самих.  

Отже, формування толерантності у майбутніх учителів іноземної 

мови є вкрай важливим фактором у процесі професійного становлення 

для гармонійних стосунків між всіма учасниками навчального процесу та 

подальшої професійної діяльності. Було виділено наступні педагогічні 

умови формування толерантності у студентів: толерантне середовище 

безпосередньо у навчальному закладі; залучення інтерактивних методів 

при формуванні толерантності у студентів; забезпечення постійної 

взаємодії студентів з іншими культурами та їх представниками. 

Подальшою перспективою вбачається експериментальна перевірка 

педагогічних умов формування толерантності у майбутніх учителів 

іноземної мови.  
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Зіньковська О.В. Педагогічні умови формування 

толерантності у майбутніх учителів іноземної мови  

У даній статті розглянуто важливість формування толерантності у 

майбутніх учителів іноземних мов як важливий фактор подальшої 

успішної професійної діяльності. Було дано визначення поняттю 

“толерантність” та те, що проблема формування толерантності майбутніх 

вчителів іноземної мови все ще висвітлена недостатньо: не розроблено 

критеріїв, рівнів та показників сформованості толерантності у майбутніх 
учителів, недостатньо досліджено педагогічні умови, завдяки яким 

процес формування толерантності відбуватиметься максимально 

http://mir-nauki.com/PDF/59PDMN616.pdf
http://mir-nauki.com/PDF/59PDMN616.pdf
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ефективно. Також у статті було наведено три умови формування 

толерантності майбутніх учителів іноземної мови: толерантне 

середовище безпосередньо у навчальному закладі; залучення 

інтерактивних методів навчання при формуванні толерантності у 

студентів; забезпечення постійної взаємодії студентів з іншими 

культурами та їх представниками. 

Ключові слова: толерантність, культура, педагогічні умови, 

інтерактивні технології. 

 

Зиньковская Е.В. Педагогические условия формирования 

толерантности у будущих учителей иностранных языков 

В данной статье рассмотрена важность формирования 

толерантности у будущих учителей иностранных языков как важный 

фактор дальнейшей успешной профессиональной деятельности. Было 

дано определение понятию “толерантность” и то, что проблема 

формирования толерантности будущих учителей иностранного языка все 

еще освещена недостаточно: не разработаны критерии, уровни и 

показатели сформированности толерантности у будущих учителей, 

недостаточно исследованы педагогические условия, благодаря которым 

процесс формирования толерантности будет проходить максимально 

эффективно. Также в статье были предложены три условия 

формирования толерантности будущих учителей иностранного языка: 

толерантное окружение непосредственно в учебном заведении; 

использование интерактивных методов обучения при формировании 

толерантности у студентов; обеспечение постоянного взаимодействия 

студентов с другими культурами и их представителями. 

Ключевые слова: толерантность, культура, педагогические 

условия, интерактивные технологии. 

 

Zinkovska O.V. Pedagogical conditions for the formation of 

tolerance among the future teachers of foreign languages 

The article discusses the importance of forming tolerance among the 

future teachers of foreign languages as an essential factor in their further 

successful professional activity. The problem of the formation of tolerance 

among the future teachers of a foreign language is still covered insufficiently: 

the criteria, levels and indicators of the formation of tolerance among future 

teachers have not been developed, and the pedagogical conditions by which 

the formation of tolerance among the future teachers will be carried out as 

efficiently as possible are not sufficiently studied yet. Also, the definition of 

“tolerance” was given in the article. In addition, three conditions were offered 

for the formation of tolerance among the future teachers of foreign languages: 

a tolerant environment in the university; usage of interactive teaching methods 

during the formation of tolerance among the students; providing the students 
with constant interaction with foreign students and their cultures.  
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MASTERING THE WRITING SKILLS IN MEDICAL ENGLISH FOR 

ACADEMIC PURPOSES 

The ability to use an academic and professional level of English is now 

a strategic prerequisite for the further advancement of higher medical 

education in Ukraine [6]. The major challenges in academic English 

vocabulary in terms of spelling and punctuation have already been discussed 

in our previous studies [1; 2; 4; 5]. The present paper focuses on the methods 

of developing professional writing skills of Ph.D. students, academic and 

clinical teachers of English-speaking medical students. The aim of the study is 

to examine and systematize the most common challenges in developing 

professional written use of vocabulary and specialised terminology at a 

medical university.  

The results of the research have been integrated into the 1st edition of 

Medical English for Academic Purposes by Yu. Lysanets, O. Bieliaieva, 

M. Melaschenko (2018) [3], which focuses on improving the communication 

skills of medical professionals. The book was written in the context of current 

trends in internationalised higher education and the training of specialists 

working in the modern English language educational and scientific 

environment. The authors created their own concept for the material which is 

presented in British English with appropriate explanations of U.S. and 

globalised usage. The exercises approximate to tasks used in Cambridge 

English and IELTS International examinations (Writing Module). The sample 

tasks given below are intended to consolidate and activate the professional 

written use of vocabulary and specialised terminology. 

Sample tasks: 

https://orcid.org/0000-0003-0421-6362
https://orcid.org/0000-0001-9060-4753
https://orcid.org/0000-0001-7091-6215
https://orcid.org/0000-0003-2561-9478
https://orcid.org/0000-0003-1976-9517


Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 2 (325), 2019_______________ 

330 

 

Ex. 1. Write a brief report on your life/work experience. E.g., how long 

have you been teaching medical students? 

Ex. 2. Write an article of 100 words suitable for a website about: “The 

most useful thing I have learned in medicine or science.” 

Include in your article the answers to these questions: 

1. What is the most useful thing you have learned?  

2. Who / where did you learn it from?  

3. Why is it useful? 

Ex. 3. Describe in 100 words someone (living or in history) who has 

had an important influence in your life and why.  

Ex. 4. Write a report about the most significant breakthrough in your 

specialty. When did it happen? Why was it important? Tell your colleagues 

about it. 

The didactic purposes of the tasks: a) revising relevant lexis; b) 

practicing different verb tenses and voices; c) mastering the coherence and 

cohesion skills in producing the English medical discourse. 

Ex. 5. Describe the bar chart given below. Write at least 150 words. You 

should spend about 20 minutes on this task: 

 
(Source: 

http://www.financialsense.com/sites/default/files/users/u567/images/2015/heal

thcare-costs.png) 

The didactic purposes of the task: a) developing the skill of 

describing information from graphs and images; b) using different verb tenses 

and voices; c) mastering the coherence and cohesion skills in producing the 

English medical discourse. 

Ex. 6. The information below demonstrates the “SOAP” (Subjective 

section; Objective section; Assessment; Plan) method of recording patient’s 

data. Read the case notes and complete the writing task which follows. 

S: Ms. Z is a 58 y/o woman who comes into clinic with a 10 day h/o a 

cough.  

It seemed to start as a “chest cold” but has not gotten any better. The 

cough is productive of clear sputum and seems to be worse at night when 

http://www.financialsense.com/sites/default/files/users/u567/images/2015/healthcare-costs.png
http://www.financialsense.com/sites/default/files/users/u567/images/2015/healthcare-costs.png
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lying down. She has tried cough medicine without relief. She has also 

noticed some wheezing and that her chest feels tight. She has had a low-

grade fever to 100°, with no chills. She is worried she has pneumonia. 

She denies PND and LE oedema, but does report shortness of breath 

with exertion after walking 1 block on level ground. She has had no 

hemoptysis. 

She has no h/o pulmonary problems. She has type 2 diabetes controlled 

on metformin 500 mg BID. She smokes 1 ppd and has done so for 40 

years. 

O: Ms. Z looks tired and her breathing is somewhat laboured.  

VS: T 99.8, P 92 reg, R28, BP 110/70 

Lungs: Diffuse wheezes are present bilaterally with expiration. No 

crackles or rhonchi. 

CV: JVP is 6cm above the right atrium, PMI non-displaced. RRR, no 

murmurs, normal S1 and S2. 

EXT: No oedema 

CXR: No pneumonia or effusion. No cardiomegaly. 

A: Recent onset of cough and SOB. Most likely represents bronchitis 

complicated by 

bronchospasm given acute onset, fever and exam findings of diffuse 

wheezes. CXR and exam confirm no bacterial pneumonia, though a viral 

or atypical pneumonia is still possible. Congestive heart failure seems 

unlikely, as one would expect oedema, an elevated JVP, and a S3. 

P: No.1  Treat with albuterol inhaler 2 puffs QID.  

No.2 Instructed Ms. Z how to use inhaler.  

No.3 Advised Ms. Z to quit smoking. 

No.4 Follow-up in clinic. If symptoms are worse, call the on-call 

physician or go to the ER. 

(Source: www.snjourney.com/PDFs/soap-note-acute-problem.pdf) 

 

Writing task: Using the information in the case notes, write a letter of 

referral for further management of Ms. Z to Dr Jason Roberts, at Newtown 

Hospital, 111 High Street, Newtown. Expand the relevant notes into complete 

sentences. Use letter format (approximately 180-200 words). 

The didactic purposes of the task: a) revising the Latin terminology 

and medical abbreviations in the genre of discharge summary; b) using 

different verb tenses and voices; c) developing the coherence and cohesion 

skills in producing the English medical discourse; d) mastering the skills in 

business letter writing. 

Ex. 7. Read the discharge summary given below: 

DEPARTMENT OF GYNAECOLOGY 

DISCHARGE SUMMARY 

Patient Name: Jane Smith 

Age: 29 Years Sex: FemaleDOA: 24/06/15 15:48 

Ward:  PNW         DOD:  25/06/15 15:19 

http://www.snjourney.com/PDFs/soap-note-acute-problem.pdf
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Unit: Dr. Anita White   

DIAGNOSIS: Primigravida with 17 weeks of pregnancy with inevitable 

abortion 

Blood Group:   A+Ve 

PRESENTING COMPLAINTS: 

Patient admitted with complaints of something coming out of vagina for 2 

hours and pain lower abdomen. 

LMP- 25/02/2015 

EDD- 01/12/2015 

O/H- G1 P0 L0  

PAST HISTORY: -Nil significant 

FAMILY HISTORY: -Nil significant 

GENERAL PHYSICAL EXAMINATION 

Conscious, alert well oriented Chest-Bilateral clear  

CVS-NAВ 

Breast-NAD 

Pulse − 80/mm, BP − 110/70 mmHg 

SYSTEMIC / LOCAL EXAMINATION 

PA- Uterus 16 weeks size, FHS not present  

P/V-OS 6-7 cm, partially efface, bag felt in canal 

HOSPITAL COURSE: 

Under all aseptic precaution patient expelled foetus at 8:40 A.M. on 

25/06/2015 

Specimen sent for chromosomal analysis (karyotyping) 

Tab. Cabgolin given. 

CONDITION AT DISCHARGE: Satisfactory 

 TREATMFNT ADVISED: 

No. Drug Route Dosage 
Food drug 

interaction 
Duration 

1. Tab. Vulcan 

625mg 
orally 1 tab twice daily after food 5 days 

2. Tab. Rantac 

150mg 
orally 1 tab twice daily before meals 5 days 

3. Tab. Dron-

M 
orally 

As & when required 

for pain in abdomen 
  

PREVENTIVE STRATEGIES 

Abstinencc-6 weeks  

Normal diet  

Plenty of fluids 

Collect chromosomal karyotyping report. 

WHEN TO OBTAIN URGENT CARE 

In case of excessive vaginal bleeding, severe pain in lower abdomen or 

fever. 

NEXT APPOINTMENT 

Review on 30/06/2015 in Gynaecology OPD on 
Tuesday/Thursday/Saturday (10:00 to 1:00 P.M.) and 
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Monday/Wednesday/Friday(3:00P.M. to 5:30 P.M). 

 

Ex. 8. Using the information from the Discharge Summary in Ex. 7, 

write a letter of patient’s referral for next appointment at Gynaecology OPD to 

Dr. Leslie Winkle. Expand the relevant notes into complete sentences. Use 

letter format (approximately 180-200 words). 

The didactic purposes of the task: a) revising the Latin terminology 

and medical abbreviations in the genre of discharge summary; b) using 

different verb tenses and voices; c) developing the coherence and cohesion 

skills in producing the English medical discourse; d) mastering the skills in 

writing a letter of referral. 

Ex. 9. Explain the doctor’s directions in these prescriptions in a written 

form: 

L. Winkle, M.D. 

4701 Main Str., Baltimore, MD 12345 

 

Name: William Wheaton DOB 10.08.1980 

Address: 90 Penor Str.  Date 15.11.2015 

 

Rx         Tab. Amoxicillin 250 mg  

              p.o. T.i.d. x 7 days 

 

Refills 0                                                                        L. Winkle, M.D.           

 

A. Jeffreys, M.D. 

123 Flat Circle Str., Springfield, IL 60187 

 

Name: Stuart Bloom DOB 17.10.1974 

Address: 217 Central Ave.  Date 11.04.2014 

 

Rx         Tab. Rantac 150 mg  

              p.o. a.c. B.i.d. x 5 days 

 

Refills 0                                                                        A. Jeffreys, M.D. 

 

The didactic purposes of the task: a) revising the Latin terminology 

and medical abbreviations in prescription writing; b) using different verb 

tenses and voices; c) developing the coherence and cohesion skills in 

producing the English medical discourse. 

Thus, rapid development of integration processes in Ukraine 

necessitates placing more emphasis on teaching academic grammar and lexis, 

which will enable the Ukrainian medical PhD students and staff to produce the 

English-language written discourse of competitive quality. Therefore, one of 
the most relevant tasks of teaching English for Professional Purposes is 
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identifying grammatical structures and vocabulary with a view to improve the 

academic writing skills. 
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Лисанець Ю.В., Бєляєва O.M., Знаменська І.В., 

Сліпченко Л.Б., Ніколаєва Н.М. Опанування навичок письма у 

процесі викладання фахової англійської мови у медичних вишах 

У статті досліджено механізми поліпшення навичок письма під 

час вивчення англійської мови за професійним спрямуванням. 

Представлено цикл навчальних вправ, що має на меті вдосконалення 

навичок академічного письма у процесі викладання курсу фахової 

англійської мови для науково-педагогічних працівників та здобувачів 

ступеня доктора філософії у медичних вишах. Обґрунтовано методичний 

алгоритм для пропонованого циклу завдань: закріплення граматичного 

матеріалу, контроль засвоєння лексики, створення дидактичних умов для 

формування навичок ділової кореспонденції, написання історії хвороби, 

виписного епікризу та інших жанрів англомовного медичного дискурсу, 

а також підготовка до міжнародних іспитів Cambridge English та IELTS. 

Пропонований підхід спрямований на розвиток комунікативних навичок, 

необхідних для успішного міжнародного спілкування і співпраці, та 

апробований при розробці підручника “Medical English for Academic 

Purposes” (2018).  

Ключові слова: фахова англійська мова, науково-педагогічні 

працівники, здобувачі ступеня доктора філософії. 

 

Лисанец Ю.В., Беляева Е.Н., Знаменская И.В., 

Слипченко Л.Б., Николаева Н.Н. Овладение навыками письма в 

процессе преподавания английского языка для профессиональных 

целей в медицинских вузах 

В статье исследованы механизмы улучшения навыков 

академического письма при изучении английского языка для 

профессиональных целей. Представлен цикл учебных упражнений, 

направленный на совершенствование навыков академического письма в 

процессе преподавания английского языка для научно-педагогических 

сотрудников и соискателей степени доктора философии в медицинских 

вузах. Обоснован методический алгоритм предлагаемого цикла 

упражнений: закрепление грамматического материала, контроль 
усвоения лексики, создание дидактических условий для формирования 

навыков деловой корреспонденции, написания истории болезни, 

https://jmedicalcasereports.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13256-018-1562-x
https://jmedicalcasereports.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13256-018-1562-x
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выписного эпикриза и других жанров англоязычного медицинского 

дискурса, а также подготовка к международным экзаменам Cambridge 

English и IELTS. Предлагаемый подход направлен на развитие 

коммуникативных навыков, необходимых для успешного 

международного сотрудничества, и апробирован при разработке 

учебника “Medical English for Academic Purposes” (2018).  

Ключевые слова: английский язык для профессиональных целей, 

научно-педагогические сотрудники, соискатели степени доктора 

философии.  

 

Lysanets Yu.V., Bielialieva O.M., Znamenska I.V., 

Slipchenko L.B., Nikolaieva N.M. Mastering the Writing Skills in Medical 

English for Academic Purposes 

The article examines the mechanisms for improving the academic 

writing skills while studying English for Professional Purposes. The authors 

present their experience of implementing a comprehensive approach in 

teaching the course in professional English for PhD students and academic 

staff at higher medical educational institutions. The authors developed their 

own concept of presenting the training material. The proposed approach has 

been tested in the development of the textbook “Medical English for 

Academic Purposes” (2018), which was written in the context of current 

trends in internationalised higher education, involving the training of 

specialists who will work in the modern English language educational and 

scientific environment. The authors suggested a cycle of training tasks, aimed 

at improving the academic writing skills in teaching Medical English for 

Academic Purposes. The methodical algorithm for the proposed cycle of tasks 

has been substantiated: revising the grammar material, control of the level of 

mastering the lexis, creating didactic conditions for developing business 

correspondence skills, writing case histories, discharge summaries and other 

genres of English medical discourse, as well as preparing for international 

exams Cambridge English and IELTS. The study of common challenges in 

mastering the professional written use of vocabulary and specialised 

terminology at a medical university is important for developing the guidelines 

to eliminate possible mistakes and avoid misunderstanding in medical 

communication. The proposed approach is aimed at developing the 

communication skills necessary for successful international communication 

and cooperation. The research will be useful for translation studies, teaching 

English as a second language, and developing multilingual competence of 

future doctors. 

Key words: English for Professional Purposes, academic staff, PhD 

students. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В 

СИСТЕМІ ВЗАЄМОВІДНОСИН „ВИКЛАДАЧ – МАЙБУТНІ 

ВЧИТЕЛІ” В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

У сучасній освіті затверджується пріоритет особистості 

майбутнього вчителя іноземних мов не як абстрактного об’єкта впливу, а 

як головного суб’єкта в особистісному та громадському вимірах освіти. 

Однією з важливих умов ефективного освітнього процесу постає 

взаємодія його суб’єктів. Майбутній учитель сьогодні розглядається як 

суб’єкт освітніх змін, співучасник педагогічного процесу, творча 

особистість, а не як об’єкт зовнішніх впливів чи натисків. Успішність 

організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії при вивченні іноземних мов 

залежить від багатьох чинників: від правильного вибору теоретичного 

підходу і технології суб’єкт-суб’єктної взаємодії; від ефективності 

використовуваних механізмів, педагогічних методів; від системності 

аналізу та вирішення педагогічних і особистісних проблем. 

Дослідження процесу організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії  

викладача і майбутні вчителів іноземних мов репрезентовано в працях 

провідних вчених в педагогічній діяльності (К. Абульханової-Славської, 

О. Анісімова, А. Деркач, О. Ліннік, В. Петровського), в психології 

(Б. Ананьєв, А. Брушлинский, І. Зимня, С. Рубінштейн, В. Слободчиков), 

в методиці викладання іноземних мов (С. Ніколаєва, Л. Панова, 

С. Потапенко, О. Соловова, Г. Чекаль), та ін. 

Проте проблема організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії в системі 

взаємовідносин ,,викладач – майбутні вчителі” при вивченні  іноземних 

мов є не достатньо освітленою та залишається предметом дискусій 

багатьох вчених. Багатовекторність освітнього процесу вимагає 

ретельного підходу до особливостей організації суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії викладача і майбутніх учителів іноземних мов. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування процесу організації 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії в системі взаємовідносин „викладач – 

майбутні вчителі” при вивченні іноземних мов. 

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати наступні 
завдання: 1) схарактеризувати особливості організації суб’єкт-

суб’єктної взаємодії в процесі вивчення іноземних мов; 2) визначити 
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види взаємовідносин при організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії в 

системі „викладач – майбутні вчителі”.  

У процесі вивчення іноземних мов найважливішою 

характеристикою організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії є стиль 

педагогічного спілкування, тобто індивідуальні особливості взаємодії 

викладача і майбутнього вчителя. Як стверджує О. Гончар, на практиці 

найбільше значення надається класичним стилям взаємодії: 

 Авторитарний стиль. Авторитарний викладач одноосібно 
визначає напрям діяльності групи, указує, хто з ким повинен сидіти, 

працювати, припиняє будь-яку ініціативу майбутніх учителів. Основні 

форми взаємодії – наказ, указівка, інструкція, догана. Викладач – 

лаконічний, у нього переважає начальницький тон, нетерпіння до 

заперечень. Авторитарний стиль забезпечує уявну ефективність 

діяльності, але за відсутності викладача робота сповільнюється, а то й 

зовсім припиняється. Цей стиль створює несприятливий психологічний 

клімат. При такому стилі затримується становлення всіх якостей 

особистості. 

 Ліберальний стиль – анархічний, безконтрольний. 
Ліберальний викладач прагне не втручатися в життя колективу, не 

проявляє активності, питання розглядає формально, легко підкоряється 

іншим суперечливим впливам. Він самоусувається від відповідальності 

за те, що відбувається. Про авторитет мовлення також не може й бути 

розмови. Цей стиль є найгіршим стилем керівництва, при ньому робота 

зазвичай виконується менше і якість її гірше. 

 Демократичний стиль. Демократичний викладач спирається 

на думку колективу, він намагається донести мету діяльності до 

свідомості кожного, намагається найбільш оптимально розподілити 

навантаження, ураховуючи індивідуальні схильності й здібності. Основні 

способи спілкування в такого викладача – це прохання, порада та 

інформація. Викладач поважає думку майбутніх учителів іноземних мов. 
Хоча кількісні показники тут можуть бути і нижче, ніж при 

авторитарному, але бажання працювати не вичерпується й під час 

відсутності педагога. Підвищується творчий тонус, розвивається почуття 

відповідальності та гордості за свій колектив. Цей стиль є найбільш 

прийнятним у будь-якому навчальному закладі [Гончар 2011: 52]. 

Сьогодні найбільшу перевагу віддається демократичному стилю, 

хоча й інші стилі використовуються. У різних ситуаціях при вивченні 

іноземних мов усі стилі можуть стати оптимальними, а суб’єктам 

взаємодії потрібно бути гнучкими в їх застосуванні. Л. Петухова вказує, 

що різні стилі знаходять відображення в різних моделях взаємодії, 

описаних на заняттях з іноземних мов: 

Модель 1. Викладач немовби підноситься над майбутніми 

учителями; він відсторонений від них, мало цікавиться ними; йому 

важливий лише процес повідомлення інформації. Негативні наслідки 
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такої поведінки – відсутність контакту між викладачем і майбутніми 

вчителями. 

Модель 2. Викладач дистанціюється від майбутніх учителів 

іноземних мов, підкреслює перевагу над ними, не досягає активної 

взаємодії. Небажані наслідки – відсутність міжособистісного контакту 

між викладачем і майбутніми вчителями, слабкий відповідний зв’язок, 

байдужість до викладача з боку майбутніх учителів. 

Модель 3. Викладач будує взаємодію з майбутніми вчителями 

вибірково, як локатор; непоєднуваний індивідуальний підхід із 

фронтальним. У результаті йому не вдається створити цілісну систему 

взаємодії. 

Модель 4. Викладач чує тільки себе, поглинений своїми 

завданнями і думками, неуважний до майбутніх учителів іноземних мов. 

Внаслідок цього втрачається зворотний зв’язок, погіршується 

психологічний клімат. 

Модель 5. Викладач діє строго за наміченим планом, не 

враховуючи мінливі обставини. У результаті розходяться ідеальна та 

реальна лінії взаємодії. 

Модель 6. Викладач поводиться як головний суб’єкт, припиняючи 

ініціативу майбутніх учителів. У результаті знижується активність 

майбутніх учителів, взаємодія слабшає, а пасивність майбутніх учителів 

зростає. 

Модель 7. Викладач не впевнений у собі, відчуває сумніви у своїх 

здібностях успішно взаємодіяти з майбутніми вчителями. 

Перебільшуючи значення взаємин з майбутніми вчителями, викладач 

послаблює увагу до змісту заняття. 

Модель 8. Викладач дотримується дружнього стилю взаємодії з 

майбутніми вчителями, створює атмосферу спільної співпраці. Завдяки 

цьому взаємини будуються на взаємній повазі, співучасті, 

взаєморозуміння, що дає можливість успішної самореалізації й 

особистісного розвитку всіх учасників освітнього процесу [Петухова 

2014: 77]. 

Охарактеризовані моделі взаємодії, за винятком восьмої, свідчать 

про те, що в реальному педагогічному процесі присутні негативні 

моменти, які пов’язані з професійно-особистісними особливостями 

викладачів і вимагають корекції. 

На нашу думку, одним із важливих шляхів вдосконалення 

взаємодії викладачів і майбутніх учителів може бути більш повна, ніж на 

даний час, реалізація суб’єкт-суб’єктного підходу в процесі вивчення 

іноземних мов. Це передбачає й більш широку структуру взаємодії, що 

включає всі підструктури в системі суб’єкт-суб’єктної взаємодії 

учасників освітньої активності. Ось перелік необхідних структурних 

компонентів суб’єкт-суб’єктної взаємодії при вивченні іноземних мов: 
взаємодія у сфері стимулювання й мотивації; взаємодія в постановці 

цілей і завдань; взаємодія в проектуванні, плануванні та програмуванні; 
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спільне прогнозування результатів; інформаційна підготовка до 

взаємодії; прийняття суб’єктами оптимальних спільних рішень; спільна 

практична організація взаємодії; спільний контроль і оцінка ходу, а 

також результатів взаємодії; спільне визначення перспектив та 

необхідних інновацій. 

Конкретні технології реалізації суб’єкт-суб’єктної взаємодії в 

роботі з майбутніми вчителями, безсумнівно, мають свою специфіку. 

А. Бойко пропонує різні підходи до організації суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії в процесі вивчення іноземних мов: 

 діяльнісний (має на меті формування у майбутніх учителів 
різноманітних способів і видів діяльності. Під діяльнісним підходом 

розуміють такий спосіб організації навчально-пізнавальної діяльності 

майбутніх учителів, при якому вони є не пасивними „приймачами” 

інформації, а самі активно беруть участь у навчальному процесі); 

 особистісно зорієнтований (забезпечує самопізнання, 
розвиток рефлексивних здібностей, оволодіння способами саморегуляції, 

самовдосконалення, самовизначення, формування життєвої позиції); 

 акмеологічний (зорієнтований на цілісний і сталий 

розвиток освітніх систем та суб’єктів освітнього процесу в умовах 

творчої діяльності. Викладач і майбутній учитель, перебуваючи у творчій 

взаємодії й співпраці, забезпечують успіх один одному у своїй 

самореалізації); 

 аксіологічний (має на меті впровадження у світ цінностей і 
надання їм допомоги у виборі особистісно значущої системи ціннісних 

орієнтацій); 

 системний (підхід, при якому будь-яка система (об’єкт) 
розглядається як сукупність взаємопов’язаних компонентів, що має на 

меті ресурси, зв’язок із зовнішнім середовищем, зворотний зв’язок). 

[Бойко 2012: 9]. 

У широкому сенсі система взаємин „викладач – майбутні вчителі” 

має певну специфіку у сфері освіти: вона володіє особливою структурою, 

у якій чітко виділяються два основних структурних елементи, утворених 

одиничним суб’єктом і колективним суб’єктом, між якими існують 

суб’єкт-суб’єктні відносини. Двохелементний характер системи 

„викладач – майбутні вчителі” передбачає два типи внутрішніх базових 

відносин, що сприяють організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії в процесі 

вивчення іноземних мов. При організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії в 

системі „викладач – майбутні вчителі” пропонуємо шість видів відносин, 

які є усвідомлюваними і гармонійними в процесі вивчення іноземних 

мов. 

1-й тип „від майбутнього вчителя” містить три види взаємин: 

1 – „Я як суб’єкт – викладач”. Саме на цьому типові взаємин, 

перш за все, зроблено акцент у рамках особистісно зорієнтованої 

парадигми і в руслі концепції розвивальної освіти. Кожен викладач знає, 

що майбутній учитель взаємодіє з ним, перебуваючи сам на сам, часто 
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зовсім інакше, ніж у присутності своїх одногрупників. Це відбувається 

тому, що в першому випадку він постає в якості окремого незалежного 

суб’єкта, а в другому – орієнтується на себе як члена спільноти (у 

наведеному прикладі – явно асоціального). 

2 – „Я як частина групи (Ми з одногрупниками) – викладач”. При 

цьому викладач може розглядатися групою у двох аспектах: або як 

самостійний суб’єкт, або як представник професійно-педагогічної 

спільноти. І в тій, і в тій ситуації викладач розглядається майбутніми 

вчителями як протиставлений групі, однак є „своїм”, а не „чужим”. 

3 – „Я як частина всієї спільності „викладач – майбутні вчителі” 

(Ми разом із викладачем) – Вони”. У цьому випадку майбутній учитель 

іноземних мов ідентифікується не просто з групою своїх одногрупників: 

він включає в значущу для себе спільність і педагога. Тут категорія „Ми” 

виявляється найбільш широкою з усіх описуваних. „Вони” – це 

спільності, які можуть розглядатися як дружні, ворожі, конкурентні і т.п. 

Найчастіше під „Вони” в навчальному закладі маються на увазі групи, 

які можуть розглядатися як у чомусь пов’язані або чимось не пов’язані з 

„Ми” цілісністю. 

2-й тип „від викладача”, також включає три види взаємин: 

1 – „Я як суб’єкт – майбутній учитель іноземних мов”. У 

викладача так чи інакше складаються певні стосунки з кожним 

майбутнім учителем. Він може глибоко усвідомлювати особливості цих 

взаємин у взаємодії або зовсім не замислюватися над цим, але практично 

завжди міжособистісний простір між ним і кожним конкретним його 

майбутнім учителем насичений емоційними, когнітивними, смисловими, 

ціннісними та іншими змістами, складниками сутності взаємодії. 

Професійним обов’язком викладача є „прийняття” всіх майбутніх 

учителів і готовність будувати суб’єкт-суб’єктні взаємини з кожним із 

них. 

2 – „Я як представник дорослого співтовариства – майбутні 

вчителі іноземних мов”. Викладач вступає у взаємини з майбутніми 

вчителями не тільки як самостійний суб’єкт і унікальна особистість, а й 

зі своєю професійною позицією як „делегат” дорослого співтовариства: 

„емісар”, „посередник”, одна з цілей якого – допомогти майбутнім 

учителям пройти шлях до цього самого товариства і стати його членами. 

Тому у взаємодії з майбутніми вчителями викладач повинен виконувати 

цілком певні обов’язки, що накладаються на нього професією. При цьому 

кожен майбутній учитель будує стосунки з викладачем, з огляду на цю 

його особливість. Іноді цей підтип взаємин виявляється домінантним, у 

результаті чого „професійна маска представника педагогічного 

колективу” замінює суб’єктну сутність викладача. Суб’єкт-суб’єктні 

взаємини в такому випадку значною мірою погіршуються. 

3 – „Я як частина всієї спільності „викладач – майбутні вчителі 
іноземних мов” (Ми разом із майбутніми вчителями) – Вони”. Завдяки 

цьому типові стосунків викладач розглядає себе таким же членом групи, 
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як і майбутніх учителів. Він убудований у складну систему 

внутрішньогрупових взаємин як один з обов’язкових (і навіть 

центральних) компонентів. Це особливо яскраво проявляється в 

ситуаціях суперництва або співпраці з іншими суб’єктами. Сприйняття 

викладачем себе як частини спільності „викладач – майбутні вчителі” 

може бути (залежно від ситуацій та рівня взаємин) і продуктивним, і 

деструктивним для становлення суб’єктності майбутнього вчителя 

іноземних мов. 

Рівень організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії в системі 

взаємовідносин „викладач – майбутні вчителі” – це динамічний 

показник. Суб’єктна позиція майбутнього вчителя при здійсненні 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії в процесі вивчення іноземних мов 

передбачає самостійність, активність та готовність до вибору як 

усвідомлення відповідальності за результати і наслідки своєї діяльності, 

поведінки.  

На думку О. Ліннік, при організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії в 

процесі вивчення іноземних мов необхідно створювати умови для 

розвитку системи взаємовідносин „викладач – майбутні вчителі”. Такими 

умовами є: 

1. Актуалізація і збагачення суб’єктного досвіду майбутніх 

учителів: звернення до їх раніше накопичених знань і вмінь; 

стимулювання майбутніх учителів до самостійного вибору й 

використання різних способів виконання завдання; створення ситуацій 

морального вибору; звернення до версій майбутніх учителів при пошуку 

варіантів вирішення пізнавальної задачі (проблеми); організація пізнання 

через переживання, актуалізацію чуттєвого досвіду. 

2. Розвиток активності майбутніх учителів у навчальній 

діяльності: заохочення ініціативи; створення ситуацій вибору; 

організація творчої діяльності [Ліннік 2014: 126]. 

Успішність організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії при вивченні 

іноземних мов забезпечується кількома важливими умовами. Назвемо їх: 

 психолого-педагогічний супровід і майбутніх учителів, і 
викладачів; 

 створення розвивального освітнього середовища, 
середовища прагнення до успіху, творчості, високих результатів, коли 

престижно якісно вчитися і працювати, дотримуючись морально-

правової норми взаємодії викладачів і майбутніх учителів; 

 спрямованість освітнього процесу на формування життєвої 
стратегії сталого розвитку особистості й індивідуальності в нестабільних 

умовах суспільства, на вирішення життєвих проблем; 

 застосування технології навчання якісного нового рівня, що 

забезпечує успіх і високі досягнення в навчанні кожного майбутнього 

учителя. 
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Згідно з Я. Фаріною, основні вимоги для успішної організації 

процесу суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладача і майбутніх учителів при 

вивченні іноземних мов – це: 

 створювати атмосферу, у якій майбутній учитель відчуває 
себе комфортно; 

 стимулювати інтереси майбутніх учителів, розвивати їх 
бажання вчитися і тим самим робити реальними досягнуті ними успіхи в 

навчанні; 

 зачіпати особистість майбутнього вчителя загалом і 

залучати до навчального процесу всі його почуття, емоції й відчуття; 

 ураховувати потреби майбутнього вчителя та 
забезпечувати різноманіття або зміну прийомів і форм навчання; 

 робити майбутнього вчителя активною дійовою особою в 
навчальному процесі, який усвідомлює, що вивчення іноземних мов 

пов’язане з його інтересами, а не із заданими викладачем прийомами і 

засобами навчання; 

 створювати такі ситуації, у яких викладач не є центральною 
фігурою, майбутні вчителя іноземних мов повинні стати рівноправними 

суб’єктами навчального процесу і активно спілкуватися один із одним, 

це змінює функції викладача, роблячи його спостерігачем, 

консультантом та учасником навчання; 

 поступово навчити майбутнього вчителя працювати з 

іноземними мовами самостійно [Фаріна 2012: 8]. 

Показниками успішності суб’єкт-суб’єктної взаємодії при 

вивченні іноземних мов слід уважати прояв у майбутніх учителів таких 

особистісних характеристик, як: висока позитивна мотивація до пізнання, 

навчальної та суспільно значущої діяльності; висока усвідомлена 

активність майбутніх учителів у навчальній діяльності; висока соціальна 

активність, здатність до співпраці; самостійність й ініціативність; 

готовність до професійно-особистісного самовизначення; сформованість 

гуманістичних цінностей; задоволеність навчальною взаємодією. Ми 

вважаємо, що перерахований комплекс компетенцій забезпечує 

ефективність суб’єкт-суб’єктної взаємодії між викладачем і майбутніми 

учителями в процесі вивчення іноземних мов. 

Здатність організувати конструктивну суб’єкт-суб’єктну 

взаємодію – один із значущих показників професійної компетентності 

викладача. Сучасна орієнтація освіти на формування компетенцій як 

готовності і здатності до організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії в 

процесі вивчення іноземних мов передбачає створення дидактичних і 

психологічних умов, у яких майбутній учитель може проявити не тільки 

інтелектуальну та пізнавальну активність, але й особистісну і соціальну 

позицію, свою індивідуальність, виразити себе як суб’єкт навчання. Тому 

дуже важливий принцип роботи – принцип активності, коли в процесі 



Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 2 (325), 2019_______________ 

344 

 

вивчення іноземних мов залучається кожен майбутній учитель, стаючи 

при цьому активним учасником суб’єкт-суб’єктної взаємодії. 

Таким чином, організація суб’єкт-суб’єктної взаємодії між 

викладачем і майбутніми учителями іноземних мов – процес 

безпосереднього або опосередкованого взаємовпливу людей один на 

одного, що передбачає їхню взаємну зумовленість загальними 

завданнями, інтересами, спільною діяльністю. Великий потенціал для 

формування суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладача і майбутніх учителів 

закладений у спільне вивчення іноземних мов, коли обидві сторони 

виступають на рівних, а сама діяльність має творчий характер. 
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Морозова М.В. Організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії в 

системі взаємовідносин „викладач – майбутні вчителі” в процесі 

вивчення іноземних мов 

У статті розглянуто процес організації суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії в системі взаємовідносин „викладач – майбутні вчителі” в 
процесі вивчення іноземних мов. Охарактеризовано, що двохелементний 

характер системи „викладач – майбутні вчителі” передбачає два типи 
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внутрішніх базових відносин, що сприяють організації суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії в процесі вивчення іноземних мов. Було зазначено, що великий 

потенціал для формування суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладача і 

майбутніх учителів закладений у спільне вивчення іноземних мов, коли обидві 

сторони виступають на рівних, а сама діяльність має творчий характер. 

Ключові слова: суб’єкт-суб’єктна взаємодія, система взаємовідносин, 

викладач, майбутні вчителі, іноземні мови. 

 

Морозова М.В. Организация субъект-субъектного взаимодействия в 

системе взаимоотношений «преподаватель – будущие учителя» в процессе 

изучения иностранных языков 

В статье рассмотрен процесс организации субъект-субъектного 

взаимодействия в системе взаимоотношений «преподаватель – будущие 

учителя» в процессе изучения иностранных языков Охарактеризовано, что 

двухэлементный характер системы «преподаватель – будущие учителя» 

предусматривает два типа внутренних базовых отношений, способствующих 

организации субъект-субъектного взаимодействия. Было отмечено, что процесс 

формирования субъект-субъектного взаимодействия преподавателя и будущих 

учителей заложен в совместном изучении иностранных языков, когда обе 

стороны выступают на равных, а сама деятельность имеет творческий характер. 

Ключевые слова: субъект-субъектное взаимодействие, система 

взаимоотношений, преподаватель, будущие учителя, иностранные языки. 

 

Morozova M.V. The organization of subject-subject interaction in the 

system of relations “lecturer – future teachers” in the process of learning foreign 

languages 

The article deals with the process of organization of subject-subject interaction 

in the system of relations “lecturer – future teachers” in the process of learning foreign 

languages. It is determined that one of the most important conditions for an effective 

educational process is the interaction of its subjects. It is characterized that the two-

element nature of the system “lecturer – future teachers” involves two types of internal 

basic relations that facilitate the organization of subject-subject interaction in the process 

of studying foreign languages. It is claimed that the principle of activity is a really 

important principle of work, that is future teacher should be involved in the process of 

studying foreign languages and therefore he will become an active participant in the 

subject-subject interaction. In fact, the organization of the subject-subjective interaction 

between the lecturer and future teachers of foreign languages is the process of direct or 

indirect interaction of people with each other that implies their mutual influence with 

common tasks, interests and activities. It is noted that the process of encouraging 

subject-subject interaction of the lecturer and future teachers is applied in the co-study 

of foreign languages, when both sides act on equal terms and activity itself is creative. 

Key words: subject-subjective interaction, system of relationships, lecturer, 

future teachers, foreign languages. 
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 ПІСНЯ НА УРОЦІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ОДИН ІЗ 

ЗАСОБІВ ОВОЛОДІННЯ МОВОЮ (З МЕТОДИЧНОЮ 

РОЗРОБКОЮ ДЛЯ РОБОТИ НАД ПІСНЕЮ) 

 «Вчитися потрібно весело ... 

Щоб перетравлювати знання, 

 треба поглинати їх з апетитом» 

                                                                   Анатоль Франс 

На сучасному етапі, коли особистість зростаючої  людини 

перебуває в центрі всієї освітньої та виховної діяльності, актуальним  

стає завдання пошуку ефективних засобів та прийомів навчання. 

Вирішення цього завдання можливе лише за умови впливу не тільки на 

свiдомість учнів, але i на проникнення в емоційну сферу. 

Одним iз найбільш дiєвих засобів впливу на почуття й емоції 

школярів є музика, що представляє собою сильний психологічний 

стимул, здатний проникати в приховані глибини свідомості.                    

Я.А. Коменський писав, що той, хто не знає музики, уподібнюється 

людині, яка не знає грамоти. Музика і спів надають неоціненну допомогу 

у вивченні англійської мови в силу низки причин.  

Пісня, як один з видів мовного спілкування, є засобом більш 

міцного засвоєння і розширення лексичного запасу, тому що включає 

нові слова і вирази. У піснях вже знайома лексика зустрічається в новому 

контекстуальному оточенні, що сприяє її активізації. Також часто 

зустрічаються власні та географічні назви, реалії країни мови, що 

вивчається, поетичні слова. Все це сприяє розвитку почуття мови та 

знання її стилістичних особливостей. 

Проблема використання пісень у навчально-виховному процесі з 

англійської мови завжди привертала увагу науковців-дослідників та 

вчителів-практиків (О. Фучила, А. Миролюбова, Т.  Іщенко, З. Поленок, 

Н. Петровська, О. Гуревич та ін.). 

 Пісня сприяє удосконаленню навичок іншомовної вимови, 

розвитку     музичного слуху. Встановлено, що музичний слух, слухова 

увага  і слуховий контроль знаходяться в тісному взаємозв'язку з 

розвитком артикуляційного апарату. 

https://orcid.org/0000-0003-3622-1174
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Мета статті – теоретично обґрунтувати практичну доцільність 

використання англомовних пісень на уроці англійської мови як один із 

найефективніших засобів оволодіння мовою.  

Пісня сприяє естетичному вихованню учнів, згуртуванню 

колективу і більш повному розкриттю творчих здібностей кожного. 

Завдяки музиці на уроці створюється сприятливий психологічний клімат, 

знижується психологічне навантаження, активізується мовна діяльність, 

підвищується емоційний тонус, підтримується інтерес до вивчення 

англійської мови. 

Пісня стимулює монологічні й діалогічні висловлювання, слугує 

основою розвитку мовно-розумової діяльності учнів, сприяє розвитку як 

підготовленого, так і не підготовленого мовлення. 

На уроках пісня найчастіше використовується для: 

1. Фонетичної зарядки на початковому етапі навчання. 

Тут,здебільшого можна використовувати короткі дитячі пісні 

типу: «How Are You?», «ABC song», «Happy Birthday», «Old McDonald 

Had a Farm», «Clap Your Hands», «What Is Your Name?», «You Put Your 

Right Hand in» та iнші. 

2. Більш складного закріплення лексичного і граматичного 

матеріалу.  

Пісні можуть вводитися у зв'язку з вивченням лексичної теми, 

наприклад:  

Days of the Week – «Grumblers»; 

Character – «D.I.S.C.O.»;  

Politics – «Wind of Change»;  

Teenagers – «Numb» (Linking Park); 

Appearance – «Clementine», «I've Got Two Eyes», «Head and 

Shoulders». 

 Також введення пісні може бути органічно пов'язане з вивченням 

граматичної   теми, наприклад:  

«Perfect» – всi Simple Tenses, Present Continuous, Present Perfect;  

«Once Upon a December» – структура used to + V;   

«It’s a Beautiful Day», «I'm sitting in the morning» – Present 

Continuous; 

«I Saw You Dancing» – Complex Object;  

«Yesterday»,  «Lady in Red» – «Hotel California» (Eagles)  – Past 

Simple;  

 «Girl» (Beatles) – зворот there is та інші. 

3. Як стимул для розвитку мовних навичок і умінь. Наприклад, 

вміння побудувати розповідь на основі сюжету пісні, придумати «Happy 

End» тощо. 

4. У якості фiзкультпаузи: «Baby Shark», «Head and Shoulders», 

«You Put Your Right Hand In». 
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5.Як свого роду релаксація в середині або кінці уроку, коли учні 

втомилися і їм потрібна розрядка, що знімає напругу і відновлює їх 

працездатність.  

Добірку пісень слід розділити на вікові групи. Це дитячі пісні, як 

було сказано вище. Тут з одним і тим же пісенним матеріалом можна 

працювати як у початковій, так і в середній ланці. Зі зрозумілих причин, 

враховуючи вікові особливості та інтереси школярів  середнього та 

старшого віку, починаючи з 7-8  класу потрібно підшукувати щось з 

дорослого репертуару. Це або твори, що стали сучасною класикою (пісні 

«Beatles», «ABBA», «Pink Floyd», «Eagles» і т.д.), або пісні, які постійно 

на слуху в учнів (вони їх чують по радіо, телебаченню, на дискотеках і 

т.д.) – «Linking Park», «Black Eyed Peas». Іноді на уроках на прохання 

учнів можна розбирати пісні, які особливо їм до вподоби. У цьому 

випадку персональна зацікавленість сприяє кращому запам'ятовуванню 

слів і цілих структур. Дізнавшись слова, діти наспівують їх під знайому 

мелодію поза уроком.  

Робота над піснею може бути умовно розділена на кілька етапів: 

- фонетичний, 

- лексичний, 

- граматичний, 

- соціально-лінгвістичний, 

- країнознавчий. 

Розподіл умовний, тому що немає чітких меж між етапами: один 

етап плавно перетікає в інший. Процес роботи над піснею може займати 

кілька уроків, так як на уроці для цього відводиться 5-10 хвилин. 

Система уроків: 

 1 урок. Починати роботу з піснею треба з назви, вона записується 

на дошці. Дітям потрібно спробувати здогадатися, про що ця пісня. Далі 

необхідно зняти лексичні та фонетичні труднощі, виписавши відповідні  

слова. Наступний етап: прослуховування і порядковий переклад пісні 

(для цього необхідно роздати тексти). Після першого прослуховування 

перевіряється  правильність своїх припущень щодо змісту пісні. 

2 урок. Робота над граматичною стороною пісні. Як правило, всі 

пісні написані в якомусь одному граматичному часі. На дошці або в 

раздатковому матеріалі пропонується виконувати кілька вправ. Це 

можуть бути пропущені або дієслова, або прийменники, або ступені 

порівняння прикметників і т.д. На такому уроці повторюється утворення 

питальних та стверджувальних форм. 

3 урок. Робота над фонетикою. Відпрацьовується  читання тексту 

пісні: звук-слово-словосполучення. Працюючи над фонетикою, 

необхідно звертати увагу і на мелодику пісень – чергування наголошених  

і ненаголошених складів і слів.  

4 урок. Робота над запам'ятовуванням тексту. Можна 
використовувати такі способи запам'ятовування: 
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- «Ланцюжок» (Chain). Кожен учень по черзі вимовляє один рядок 

куплета і так до кінця. 

- «Снігова куля» (Snowball). Кожен наступний учень повторює 

фразу попереднього і додає свою. 

- «Закінчи фразу» (Complete the phrase). Учитель вимовляє 

початок фрази, а учні закінчують її. 

- «Віднови порядок» (Order the Lines).  Учитель ділить клас на дві 

команди і видає кожній команді конверт з розрізаною на рядки піснею. 

Завдання кожної команди – якнайшвидше зібрати текст пісні 

англійською мовою. 

- «Встигни за мелодією» (Follow the Tune). Учитель по черзі то 

вмикає, то вимикає звук, учні ж продовжують співати. 

5 урок. Виконання пісні під фонограму «плюс» (з голосом). На 

цьому ж уроці можна спробувати виконати пісню під фонограму «мінус» 

(без голосу). 

6 урок. Виконання пісні самостійно під фонограму «мінус». 

Можна влаштувати конкурс на краще виконання пісні (соло, дуети, тріо 

тощо). Опрацьована подібним чином пісня може бути виконана під час 

проведення Тижня англійської мови або на шкільних святах. Також 

можна додати і такий вид роботи, як твір-роздум на ту чи іншу тему, які 

висвітлені  в пісні. Треба визнати, що не завжди вдається 

використовувати вищенаведену схему. Це залежить від ступеня 

підготовленості класу, від змісту пісні, а найголовніше – від бажання 

учнів. 

Вправи і прийоми використання пісень на уроці англійської мови. 

Існує безліч вправ, спрямованих на відпрацювання лексичного, 

граматичного або фонетичного матеріалу, отриманого з пісні. Найбільш 

поширені вправи: 

- Song Dictation: Учитель диктує учням текст простої, популярної 

пісні, після чого для учнів лунають слова для порівняння свого варіанту з 

оригінальним текстом. Незнайомі слова відпрацьовуються і 

повторюються за вчителем. 

- Filling the gaps: Учитель роздає дітям текст пісні, в якому окремі 

слова замінені на картинки. Завдання учнів – проспівати пісню, 

вимовляючи всі слова. Цю вправу можна дати кільком учням або 

виконувати цілим класом. Відмінним матеріалом для такого завдання є 

пісня «Old McDonald Had a Farm». 

- Missing words: Одна з найпоширеніших ігор з піснями на уроках 

англійської – учитель записує на дошці один з куплетів пісні і дає 

першому учневі його проспівати. Після цього, вчитель стирає будь-яке 

слово або словосполучення і наступний учень проспівує куплет. Для 

кожного наступного учня слів на дошці буде залишатися все менше і 

менше. Останній учень співає куплет з мінімальною кількістю слів в 
кожному рядку, або зовсім без слів. Цей метод відмінно працює для 

заучування фраз і цілих речень.  
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- Split song: Це завдання слід виконувати в парах. Учитель готує 

заздалегідь дві різні копії обраної пісні. У першому варіанті відсутні 

непарні рядки, у другому – парні. Після першого прослуховування пісні, 

учні відповідають на загальні питання за змістом, потім діляться на пари 

і отримують свої варіанти пісні англійською. Під час другого 

прослуховування учням необхідно заповнити пропуски в своєму варіанті 

пісні. Після цього, учні звіряють свої варіанти з оригінальним текстом. 

- Spot the mistake: Учитель змінює слова пісні, навмисне 

допускаючи в них помилки, які потрібно виправити учням. Наприклад, 

believe – beleive, bright – brigth і т.д. Більш сильним школярам можна 

дати додаткові завдання, наприклад, вибрати протилежні значення для 

іменників (прикметників або дієслів). 

Пісні англійською підвищують активність учнів на уроці 

іноземної мови і перетворюють вивчення лексики і граматики в 

захоплюючий процес. 

Робота з піснями активізує розумову діяльність учнів, розвиває їх 

інтерес до культури країн мови, що вивчається, оскільки при цьому 

відбувається процес запам'ятовування не тільки слів, але й виразів, цілих 

строф, куплетів. Учні із задоволенням заучують тексти пісень, пізніше 

мимоволі вставляючи їх в монологічну й діалогічну мову. Таким чином,  

збагачується  і розширюється  словниковий запас школярів. А для тих 

учнів, які відчувають труднощі у вивченні англійської мови, пісні 

надають можливість сприймати і переробляти інформацію (лексичний і 

граматичний матеріал) в доступній і захоплюючій формі, тим самим, 

долаючи ці труднощі.  

Проблема підвищення мотивації навчання вимагає від учителя 

нового підходу до її вирішення, зокрема, розробки досконаліших 

організаційних форм і методичних прийомів навчання. Треба пам'ятати, 

що в процесі навчання важливі не тільки знання, але й враження, з якими 

дитина йде з уроку. Урок повинен нести не тільки певні знання, а й 

радість кожного учня. Таку радість може принести «родзинка», яка 

дозволить урізноманітнити урок, зробити його цікавим, живим, веселим. 

Пісня – одна з таких «родзинок». 

Методична розробка для роботи над піснею «Clementine» 

Текст пісні 

In a cavern, in a canyon,  

Excavating for a mine,  

Dwelt a miner forty-niner,  

And his daughter Clementine. 

Chorus:  

Oh my darling, Oh my darling,  

Oh my darling Clementine,  

You are lost and gone forever,  
Dreadful sorry Clementine. 

Repeat chorus 
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Light she was and like a fairy,  

And her shoes were number nine;  

Herring boxes, without topses,  

Sandals were for Clementine. 

Repeat chorus 

Drove she ducklings to the water,  

Every morning just at nine;  

Stubbed her toe against a splinter,  

Fell into the foaming brine. 

Repeat chorus 

Ruby lips above the water,  

Blowing bubbles, soft and fine;  

But Alas! I was no swimmer,  

So I lost my Clementine. 

Repeat chorus 

How I missed her, how I missed her 

How I missed my Clementine. 

Until I kissed her little sister, 

And forgot my Clementine. 

Repeat chorus  

/ Taken from the book «If You Feel Like Singing» American 

Folksongs and Accompanying Activities by Jean McConochie and Alice 

H.Osman/ 

Пісню «Clementine» можна використовувати для роботи з учнями 

середньої та старшої ланки, відпрацьовуючи тему «Appearance». 

Використання даної пісні сприяє збагаченню словникового запасу 

учнів та удосконаленню навичок вживання граматичних конструкцій у 

Past Simple Tense. 

Робота над піснею складається з наступних етапів: 

- лексико-фонетичний.  

На даному етапі учням пропонується прослухати пісню та 

зрозуміти зміст. Перевірка розуміння виконується за допомогою питань у 

режимі T-Ps: 

1. Where did Clementine live? 

2. Who did she live with? 

3. How did she look like? 

4. Was her family rich or poor? 

5. What household duties did she have? 

6. Why did she fall? 

7. Where did she fall? 

8. Could she swim? 

9. Why wasn’t she saved? 

10. How long did the storyteller miss her? 
На цьому ж етапі проходить зняття лексичних труднощів: 

a  cavern – a cave; 
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a canyon – a steep, narrow valley, sometimes with a river running 

through it; 

excavating – digging; 

dwelt – lived; 

forty-niner – someone who went to California during The Gold Rush of 

1849; 

dreadful sorry - very sorry; 

number nine – an average American woman’s shoe size is 7,5 or 8. An American 

size 9 is equivalent to a European size 40; 

herring – a kind of fish which is often salted and packed in flat tin boxes; 

topses – tops (Topses sounds like baby talk; an extra syllable is necessary for the 

rhime with boxes); 

sandals – open shoes worn in warm weather; 

Drove she – poetic inversion of She drove; 

Ducklings – baby ducks; 

splinter – a tiny, thin piece of wood; 

foaming brine – swiftly moving salt water, as in the ocean; 

ruby – red; 

alas – a poetic expression of sorrow and regret; 

missed – felt lonely; 

little – younger(here). 

Після зняття лексичних труднощів, учні прослуховують пісню з опорою 

на текст. 

- граматичний. 

На даному етапі можливе відпрацювання форм дієслова та різних типів 

питань з числа згаданих вище. 

Live –…….., be –………., drive –…….., stub –……., fall –………, lose –

……., miss –….., kiss –……., forget –….. 

- робота над запам’ятовуванням тексту пісні. 

1. Write down the missing words: 

…. a cavern, …. a canyon, 

 Excavating … a mine 

Dwelt a miner …. – niner  

And his ….. Clementine. 

2. Finish the lines: 

Ruby lips….. 

Blowing bubbles….. 

But alas….. 

So I lost…. . 

3. Missing words:  

Учитель записує на дошці один з куплетів пісні і дає першому учневі його 

проспівати. Після цього, вчитель стирає будь-яке слово або словосполучення і 

наступний учень проспівує куплет. Для кожного наступного учня слів на дошці 
буде залишатися все менше і менше. Останній учень співає куплет з мінімальною 

кількістю слів в кожному рядку, або зовсім без слів.  
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4.Split song: 

Дане завдання слід виконувати в парах. Учитель готує заздалегідь дві різні 

копії пісні. У першому варіанті відсутні непарні рядки, у другому – парні. Після 

першого прослуховування пісні, учні відповідають на загальні питання за змістом, 

потім діляться на пари і отримують свої варіанти пісні англійською. Під час 

другого прослуховування учням необхідно заповнити пропуски в своєму варіанті 

пісні. Після цього, учні звіряють свої варіанти з оригінальним текстом. 

На етапі запам’ятовування дуже ефективними є  вправи «Chain» та 

«Snowball». 

- соціально-лінгвістичний: 

На даному етапі, вже після того, як пісня вивчена та відпрацьована, 

виконується серія комунікативно-спрямованих вправ, котрі базуються на лексико-

граматичному матеріалі пісні. 

Exercise 1. Write and then speak about Clementine using the plan: 

Place of living: _______________ 

Appearance:__________________ 

Family:_______________________ 

Exercise 2. Speak on the following situations: 

a. describe the happy end of the story using the phrases: to stay alive, to swim 

well, to rescue, to give a helping hand, to get married, to be a devoted friend etc; 

b. what would you do if you witnessed someone drоwning?; 

c. imagine you’re Clementine’s friend.  

Answer the questions: 

Why  didn’t you help her? 

Are you a devoted friend? 

Do you always act like this? 

Would Clementine depend on you if she survived? 

- країнознавчий: 

На даному етапі вчитель розповідає учням, зазвичай це старшокласники з 

більш високим рівнем володіння мовою, історію пісні «Clementine». 

This song is known all over the world. South Sea islanders once greeted 

anthropologist Margaret Mead with it! You have already sung the chorus a lot of times. 

But have you ever thought about what is means?  

The story is set in the days of the California Gold Rush, when the discovery of 

gold near Sutter’s Fort (now Sacramento) brought thousands of men to California from 

all over the world. All of them hoped to «strike it rich» by discovering gold, but most 

found nothing but hardship and poverty (with eggs selling for more than $10 a dozen). 

Maybe gold miners made up this song to laugh at their troubles; maybe it was 

written by city people to laugh at the miners. The worlds you see here were first published 

in 1863, with a different tune. These same words, with the music we know now, were 

copyrighted in 1884 by Percy Montrose. 

No one knows if Mr. Montrose actually composed the song, or if he simply 

wrote down the worlds and music to a song from the mining camps. However, we do 
know that later generations of campers and students have enjoyed adding further verses-

although it has been difficult to match the inspired silliness of the original. 
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Опришко Л.І. Пісня на уроці англійської мови як один із 

засобів оволодіння мовою (з методичною розробкою для роботи над 

піснею) 

У статті теоретично обґрунтовано практичну доцільність 

використання англомовних пісень на уроці англійської мови як один із 

найефективніших засобів оволодіння мовою. Детально розглядається 

зміст роботи над піснею на заняттях з англійської мови з учнями 

загальноосвітніх закладів освіти.  Доведено, що пісня є засобом більш 

міцного засвоєння і розширення лексичного запасу, а також сприяє 

удосконаленню навичок іншомовної вимови, розвитку     музичного 

слуху.   Пісня стимулює монологічні й діалогічні висловлювання, слугує 

основою розвитку мовно-розумової діяльності учнів, сприяє розвитку як 

підготовленого, так і не підготовленого мовлення. 

Для більш ефективної роботи над текстом пісні було 

запропоновано  розділити цей процес  на кілька етапів. Розподіл 

умовний, тому що немає чітких меж між етапами: один етап плавно 

перетікає в інший. Процес роботи над піснею може займати кілька 

уроків. Встановлено, що такий розподіл є ґрунтовною основою для учнів 

для подальшого оволодіння мовою. 

Ключові слова: англомовна пісня, етапи роботи над піснею, 

монологічне мовлення, діалогічне мовлення 

 

Опрышко Л.И. Песня на уроке английского языка как одно из 

средств овладения языком (с методической разработкой для работы 

над песней) 
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В статье теоретически обосновано практическую 

целесообразность использования англоязычных песен на уроке 

английского языка как один из наиболее эффективных средств овладения 

языком. Подробно рассматривается содержание работы над песней на 

занятиях по английскому языку с учащимися общеобразовательных 

учебных заведений. Доказано, что песня является средством более 

основательного усвоения и расширения лексического запаса, а также 

способствует совершенствованию навыков иноязычного произношения, 

развитию музыкального слуха. Песня стимулирует монологические и 

диалогические высказывания, служит основой развития культурно-

мыслительной деятельности учащихся, способствует развитию как 

подготовленной, так и не подготовленной речи. 

Для более эффективной работы над текстом песни было 

предложено разделить этот процесс на несколько этапов. Деление 

условно, потому что нет четких границ между этапами: один этап плавно 

перетекает в другой. Процесс работы над песней может занимать 

несколько уроков. Установлено, что такое деление является 

существенной основой для учеников для дальнейшего овладения языком. 

Ключевые слова: англоязычная песня, этапы работы над песней, 

монологическая речь, диалогическая речь. 

 

Opryshko L.I. An English song at the English lesson as one of the 

means of mastering the language (with methodical work for the song). 

The article  theoretically substantiates the practical feasibility of using 

English-language songs in the classroom of the English language as one of the 

most effective means of language acquisition. The content of the work on the 

song in the classroom in English with pupils of general educational institutions 

is considered in detail. It is proved that the song is a means of more thorough 

learning and expansion of vocabulary, and also contributes to the improvement 

of the skills of foreign language pronunciation, the development of musical 

hearing. The song stimulates monologue and dialogical statements, serves as 

the basis for the development of pupils' cultural and mental activity, and 

contributes to the development of both prepared and unprepared speech. 

For more effective work on the text of the song it was offered to divide 

the process into several stages. The division is conditional, because there are 

no clear boundaries between the stages: one stage smoothly flows into another. 

The process of working on a song can take several lessons. It is established 

that such a division is an essential basis for pupils to further master the 

language. 

Keywords: English-language song, stages of work on a song, 

monologue speech, dialogic speech.  
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 ЛІНГВОДИДАКТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ «СИТУАЦІЯ УСПІХУ» В 

КОНТЕКСТІ ПОЗАКЛАСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В 

УМОВАХ РОЗВИТКУ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

Нова українська школа – це модель суспільства, в центр якої необхідно 

поставити особистість учня, яку заклад освіти протягом навчання, повинен 

зробити успішною. Задекларована модель освіти ХХІ століття – освіта для 

стійкого розвитку, методологічним підґрунтям для якої слугує філософія 

людиноцентризму й екзистенціоналізму – спрямована на формування духовно 

розвиненої, креативної особистості з високою гуманітарною культурою, 

гуманістичним світоглядом, моральними цінностями і творчим мисленням, 

багатою мовною картиною світу, активною громадянською позицією (Сидоренко 

2014: 19). 

Сучасне навчання повинно бути успішним. Успіх у навчанні – єдине 

джерело внутрішніх сил (мотивів) учня, що породжує енергію для подолання 

труднощів, підвищує бажання навчатися. 

Мета статті – теоретично обґрунтувати поняття «успіх» і «ситуація 

успіху» як категорії, що позначають один із важливих мотивів навчальної 

діяльності та визначити провідні технології, які сприятимуть створенню «ситуації 

успіху». 

Питаннями теоретичного обґрунтування «ситуації успіху»  та її створення 

займались  А. Бєлкін, О. Пєхота,  І. Зязюн, Б. Сапунов,           М. Лісіна, Н. Щуркова, 

В. Головенкін, Л. Смірнова, В. Ястребов,             О. Матеюк, О. Малінка, В. 

Калошин  та ін.  

Традиційною дефініцією успіху є його розуміння як позитивного наслідку 

роботи, значного досягнення, суспільного визнання, схвалення з боку оточуючих 

(Велика 2011: 302). З іншої точки зору, успіх – удача в діяльності, визнана 

суспільством. Таке розуміння успіху відображає бажання людини не лише злитися 

з суспільством, стати єдиною з ним, а й бути відзначеним і визнаним в ньому, 

отримати оцінку своїх дій та вчинків (Назар 2013). 

Важливо диференціювати поняття «успіх» і «ситуація успіху». Із 

психологічної точки зору успіх – це переживання стану радості, задоволення від 

того, що результат, до якого особистість прагнула, або збігся з рівнем домагань 

(очікувань, надій), або перевершив їх (Калошин 2012: 4). 

Ю. Ільїна в соціальній психології визначає успіх як діяльність, що 

супроводжується певним станом і спрямована зовні або всередину, а також 

приводить суб’єкта діяльності до бажаного результату, який перевіряється 
об’єктивно або суб’єктивно, з прогнозованими або допустимими витратами і на 

https://orcid.org/0000-0001-6006-9681
https://orcid.org/0000-0001-8196-8977
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бажаний термін з можливістю виділити таку модель діяльності, що забезпечує її 

успішність (Ільїна 2008: 48). 

У філософії успіх розглядають як «елемент» життя, який є бажаним, тобто 

досягнення бажаної мети. Щоб краще зрозуміти, що таке успіх і як його досягти, 

слід звернути увагу на наступні ключові поняття: «досягнення» і «мета». 

Досягнення означає подолання, сходження до чогось бажаного, досягнення є 

завершенням початку, джерелом великого задоволення, яке в свою чергу 

закріплює почуття успіху. Мета – це зрозуміла для людини висота, яку вона 

намагається досягти (Нємцева 2011). 

З педагогічної точки зору, ситуація успіху – це цілеспрямоване, 

організоване сполучення умов, при яких створюється можливість досягти значних 

результатів у діяльності як окремо взятої особистості, так і колективу в цілому 

(Калошин 2012: 4).  

Ситуація – це не лише поєднання умов, що забезпечують успіх, а й власне 

сам успіх – результат такої ситуації. Організувати ситуацію успіху має вчитель, а 

переживання успіху є дещо суб’єктивне, певною мірою сховане від погляду зі 

сторони (Малінка 2017: 2). 

Досягнення успіху в позакласній діяльності з англійської мови 

закономірно призводить до підвищення мотивації навчання і розвиває пізнавальні 

інтереси, дозволяє учневі відчути задоволення від навчальної діяльності, 

збільшення впевненості в собі, своїх потенційних можливостях, стає поштовхом 

до виконання більш складної справи або доручення, підвищує самооцінку, 

розвиває ініціативність, креативність, активізує позитивний загально-особистісний 

розвиток особистості, підсилює інтерес та бажання вдосконалюватися, надихає на 

творчість та винахідливість.  

Створення лінгводидактичної технології «ситуація успіху» залежить від 

загальної культури та професійної компетентності педагога.  

Педагогічна технологія в загальному розумiннi характеризує системний 

метод створення, застосування й визначення всього процесу навчання i засвоєння 

знань, з урахуванням технiчних i людських ресурсiв та їх взаємодiї, який ставить 

своїм завданням оптимізацію освiти (Сучасні технології в освіті 2015: 9). 

Лінгводидактична технологія створення «ситуації успіху» є методом 

стимулювання, мотивації і поведінки учня, оскільки саме позитивні емоції та 

радість  можуть стати для учня найважливішим стимулом.  

Провідну роль у створенні ситуації, наприкінці якої учень відчуває успіх, 

належить педагогу. Саме педагог надає учням можливості конструктивного та 

доброзичливого співробітництва, в рамках якого вони отримують допомогу та 

емоційну підтримку на шляху до успіху. В такий спосіб учитель проектує та 

реалізує на практиці таку педагогічну систему, яка б була адекватна до 

когнітивних та емоційно-вольових станів учнів. Результатом функціонування 

подібної виховної системи є досягнення учнями стану успіху. 

Таким чином, ми визначаємо ситуацію успіху як ситуацію, що 

цілеспрямовано створюється вчителем для досягнення учнем запланованого 
навчального результату, який оцінюється ним як успішний і сприймається ним як 

особистісне та соціально значуще досягнення. 
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Існує зв’язок між мотивацією та властивостями особистості: властивості 

особистості впливають на особливості мотивації, а особливості мотивації, 

закріплюючись, стають властивостями особистості. Мотиваційне значення має, 

зокрема, прагнення досягнення успіху або «мотив досягнення», яке розглядається 

як стійке виявлення потреби індивіда досягати успіху в різних видах діяльності. 

Отже, якщо особистість орієнтована на успіх, вона впевнено йде до мети 

діяльності в очікуванні успішного результату (Матеюк  2012). 

Мотивація до успіху («мотивація досягнень») – це сукупність цілей, 

потреб і мотивів, які стимулюють людину прагнути до досягнення цілей у всіх 

сферах життєдіяльності і бути активною в їх досягненні. 

Отже, на основі аналізу понять «успіх» і «ситуація успіху», можна 

сформулювати поняття «успішність» і «стан успіху».  Поняття «стан успіху» 

характеризується наступними ознаками: виникнення радості, пов’язаної з 

пізнанням невідомого, нового; світле почуття «прозріння» учня, якому стає 

доступне розуміння конкретних явищ навколишнього світу; відчуття й 

усвідомлення того, що навчально-пізнавальна, комунікативна чи інша соціально-

позитивна задача успішно вирішена, що досягнуті результати визначаються 

учителем і учнями класу; приплив розумової, фізичної, моральної енергії, що 

стимулює подальший рух учня в навчально-пізнавальній діяльності та 

спілкуванні. 

Успішність – це внутрішній стан особистості, до якого людина приходить 

поступово, за допомогою регулярної концентрації своїх ключових бажань, 

активних зусиль (дій) щодо їх втілення з метою досягнення рівноваги та гармонії 

(Назар 2013). 

Таким чином, можна стверджувати, що успіх і успішність відносяться між 

собою як одиничне і загальне, випадкове і системне. Успішність повинна 

розглядатись в певному виді діяльності, яка повинна супроводжуватись наявністю 

певних успіхів, тобто досягнень, здобутків і перемог. 

 Успішність розглядається як особистісне переживання досягнення успіху, 

а також як особливість особи, що показує наскільки людина ефективна та 

результативна у досягненні поставлених цілей. 

У результаті нашого дослідження, ми встановили, що головною метою 

навчання іноземних мов у школі є підготовка учнів до іншомовного спілкування в 

реальному житті, тому в процесі вивчення мови, учні повинні мати справу з 

реальною мовою та природними труднощами, що виникають під час цього 

процесу. Одним із різновидів таких матеріалів є подкасти, які дозволяють учням 

не тільки зануритись в іншомовне середовище, але й створюють  природну 

«ситуацію успіху». 

Подкасти – це невеликі за обсягом аудіо файли, які можна доречно 

використовувати на практичних  заняттях з аудиторією.  

Перевагами використання цієї технології є те, що подкасти зберігаються на 

персональному комп’ютері, електронних носіях та мобільних телефонах, 

ефективно інтегруються в презентації, можуть бути складовими мультимедійних 
проектів, дозволяють занурення у реальне спілкування носіїв мови. 
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Також це пояснюється тим, що для кожного класного колективу або 

групи, можна підібрати певний рівень складності подкастів, використовувати їх 

різноманітну тематику. Використання методу подкастів дозволяє вчителям 

англійської мови зробити надзвичайно різноманітними заняття,  а також це надає 

унікальну можливість для практики навичок аудіювання, і, як наслідок, говоріння 

відповідно до індивідуальних можливостей.  

Наше дослідження доводить, що учні, з якими вчитель використовує 

технологію подкастів, значно перевищують навчальну успішність тих учнів, які 

навчаються лише за допомогою підручників. Це ми пояснюємо використанням 

різноматніх засобів для того, аби активізувати якомога більше рецепторів учнів. 

Більше того, самі учні відзначають такі уроки цікавими, захоплюючими та як 

такими, які б вони ніколи не відмовились пропускати. При плануванні наших 

занять ми дотримуємось триєдиної мети: навчальна, розвивальна, виховна. І тому 

дуже важливим є аспект взаємної роботи, тобто, коли учні самі проявляють 

інтерес та палке бажання до пізнання нового та розширення знань і навичок з вже 

набутого матеріалу. Саме така партнерська робота призводить до ефективних 

результатів, і, як наслідок, до успіху учнів. 

Результативне  використання подкастів ще обґрунтовується тим, що до 

одного аудіо файлу можна підібрати безліч вправ та завдань, а, отже, в кожній 

вправі учня можна налаштувати на створення «ситуації успіху». 

Для досягнення дієвого результату, ми рекомендуємо слухати подкаст два 

рази. Але це вже залежить від аудиторії, з якою працює вчитель. Чим більше учень 

прослуховує, тим швидше він адаптується до англомовного спілкування, звикає до 

правильної вимови та тренує свою інтонацію.  

Слід наголосити на тому, що створення «ситуації успіху» за допомогою 

метода подкастів може бути заздалегідь спланованою роботою вчителя. Ми 

зазначаємо, що робота над аудіо файлом  має чітку послідовність у діях учителя та 

учнів: попередній інструктаж і попереднє завдання; процес сприйняття й 

осмислення інформації подкаста; завдання, що контролюють розуміння почутого 

тексту. Таким чином, для вчителя та учнів план роботи з подкастом для 

досягнення успіху є цілком доступним. Проте ми не можемо гарантувати такий 

результат, адже спрогнозувати та передбачити поведінку та налаштованість  учня 

на активну роботу на занятті  завчасно просто неможливо.  

Плануючи роботу з лінгводидактичною технологією «ситуація успіху», 

вчителю треба створити оптимістичну установку учню, побачити подальші 

перспективи його здібностей. 

Систематичне аудіювання тексту, адаптованого до здібностей учня 

сприймати іншомовне мовлення, зумовлює створення «ситуації успіху». Це ми 

пояснюємо тим, що, по-перше, цю «ситуацію успіху» ми створюємо «штучно» 

самі для досягнення успіху учнем, тобто компетентний сучасний учитель нової 

української школи заздалегідь планує свою діяльність, враховує індивідуальні 

особливості учнів, їх навчальні можливості та схильності до вивчення англійської 

мови, і, отже, своєчасно створює такі партнерські умови, під час яких учень 
відчуває себе успішним. Це стає потужною мотивацією для учнів, аби 

продовжувати та вдосконалювати свої знання та навички з англійської мови. По-
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друге, «ситуація успіху» – ситуація невимушеності та неочікуваності. Це означає, 

що під час заняття учні, активно та наполегливо працюючи, підсвідомо 

«підходять» до «ситуації успіху».  

Вважаємо за необхідне зазначити, що  робота з подкастами – це нова 

форма заняття, яка має великі перспективи завдяки своїй відповідності до 

основних потреб сучасного учня нової української школи, адже подксаст 

розглядається не тільки як додатковий навчальний матеріал, а як важливий аспект 

усебічного розвитку учнів.  

Ми вважаємо, що кожен учень здатний «пережити» «ситуацію успіху», 

але не всі педагоги здатні організувати цю ситуацію для своїх учнів. Кожен учень 

по-своєму талановитий та обдарований. Успіх гарантований лише для тих, хто над 

ним працює та докладає зусилля.  

Ми наголошуємо на тому, що всі успіхи учнів беруть початок від 

талановитих та висококваліфікованих учителів, які здатні вчасно розгледіти та 

розкрити потенціал кожного учня. У процесі організації та створення «ситуації 

успіху» учитель приймає учня таким, яким він є, ставить себе на його місце. 

Головним змістом діяльності учителя  стає те, щоб кожен учень був успішним, це 

сприятиме розвитку впевненості учня у собі, підвищенню самооцінки, розвиткові 

почуття власної значущості. 

Під час досягнення «ситуації успіху» під успіхом ми вбачаємо еквівалент 

за  витрачені зусилля, тобто успіх є своєрідною винагородою за намагання учнів 

знати свій предмет краще. Успіх, якщо його учень неодноразово, відкриває 

реалізацію прихованих можливостей особистості. 

Отже, ми дійшли таких висновків, що успіх це – переживання стану 

радості суб’єктом  в процесі досягнення бажаного результату. Успіх є органічною 

складовою процесу навчання, запорукою інтересу та прагнення учнів до 

оволодіння знаннями, важливим компонентом у формуванні креативної та 

щасливої особистості, гарантом позитивно забарвленої психологічної атмосфери 

як в межах учнівського колективу, так і соціумі в цілому, тому пріоритетною 

стратегією нової української школи має бути навчання, виховання та розвиток 

успішних громадян. Нами було визначено, що «ситуація успіху» – це ситуація, що 

цілеспрямовано створюється вчителем для досягнення учнем запланованого 

навчального результату, який оцінюється ним як успішний і сприймається ним як 

особистісне та соціально значуще досягнення. Нами було доведено, що  однією з 

провідних технологій, які сприяють створенню «ситуації успіху» є технологія 

подкастів. Подкаст – це невеликий аудіо файл, який розповсюджуються мережею 

Інтернет для відтворення на персональному комп’ютері, електронних носіях та 

мобільних телефонах. 

Як підсумок зазначаємо, що позакласні заняття та заходи з англійської 

мови є гарним стимулом до вивчення іноземної мови, тому що вони створюють 

умови, в яких учні на практиці користуються іноземною мовою як засобом 

спілкування.  

Подальші наукові дослідження ми вбачаємо у теоретичному 
обґрунтуванні подкасту як різновиду автентичного матеріалу, його класифікаціях 

та критеріях відбору.  
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емоції та радість  можуть стати для учня найважливішим стимулом. З’ясовано, що 

керівну роль в переживанні ситуації успіху учнем в умовах розвитку нової 

української школи належить педагогу. Адже саме компетентний учитель, який 

здатний забезпечити комфортні умови співпраці (підтримка, допомога), розкриває 

в учнях безмежний потенціал та талант, який згодом переростає в успіх. А успіх в 

свою чергу переходить в успішність – особистісне переживання досягнення 

успіху, а також як особливість особи, що показує наскільки людина ефективна та 

результативна у досягненні поставлених цілей. Стаття доводить, що на практиці 

ефективним засобом реалізації лінгводидактичної технології «ситуації успіху» є 

використання методу подкастів. Цей метод є сучасним, проте вже 

широковживаним у комунікативному соціумі. 

В результаті дослідження виявлено, що створення «ситуації успіху» є 

складовою частиною навчально-виховного процесу, а також однією із провідних 

стратегій нової української школи. 

Ключові слова: успіх, ситуація успіху, успішність, стан успіху, 

лінгводидактична технологія. 

 

Протопопова Е.А., Шехавцова С.А. Лингводидактическая 

технология «ситуация успеха» в контексте внеклассной деятельности по 

английскому языку в условиях развития новой украинской школы 

В статье теоретически обосновано понятие «успех» с точки зрения 

различных дисциплин и исследователей, а также определены передовые 

технологии, которые способствуют созданию «ситуации успеха». 

Установлено, что лингводидактична технология создания «ситуации 

успеха» является методом стимулирования, мотивации и поведения ученика, 

поскольку именно положительные эмоции и радость могут стать для ученика 

важнейшим стимулом. Выяснено, что руководящую роль в переживании 

ситуации успеха учеником в условиях развития новой украинской школы 

принадлежит педагогу. Ведь именно компетентный учитель, который способен 

обеспечить комфортные условия сотрудничества (поддержка, помощь), 

раскрывает в учениках безграничный потенциал и талант, который впоследствии 

перерастает в успех. А успех в свою очередь переходит в успешность - личностное 

переживание достижения успеха, а также как особенность личности, показывает 

насколько человек эффективен и результативен в достижении поставленных 

целей. Статья доказывает, что на практике эффективным средством реализации 

лингводидактической технологии «ситуация успеха» является использование 

метода подкастов. Этот метод является современным, однако уже 

широкоупотребляемым в коммуникативном социуме. 

В результате исследования выявлено, что создание «ситуации успеха» 

является составной частью учебно-воспитательного процесса, а также одной из 

ведущих стратегий новой украинской школы. 

Ключевые слова: успех, ситуация успеха, успешность, состояние успеха, 

лингводидактическая технология. 
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Protopopova, K.O., Shekhavtsova, S.O. Linguodidactic technology 

«situation of success» in the context of extracurricular activities in English in the 

context of the development of a new ukrainian school 

The article theoretically justifies the concept of «success» from the point of view 

of various disciplines and research workers, and also identifies advanced technologies that 

contribute to the creation of a «situation of success».  

It has been established that the linguodidactic technology of creating a «situation 

of success» is a method of stimulating, motivating and behaving a pupil, since it is 

positive emotions and joy that can become the most important stimulus for a pupil. It was 

found that the leading role in the experience of a situation of success of a pupil in a new 

ukrainian school belongs to the teacher. After all, a competent teacher who is able to 

provide comfortable conditions for cooperation (support assistance), reveals a pupil 

limitless potential and talent, which later develops into a success. And success, in turn, 

turns into success - personal experience of achieving success, as well as a personality trait, 

shows how effective and efficient a person is in achieving their goals. The article proves 

that in practice an  effective means of implementing the linguodidactic technology 

«situation of success» is to use the podcast method. This method is modern, but already 

widely used in communicative society. 

As a result the study revealed that the creation of a «situation of success» is an 

integral part of the educational process, as well as one of the leading strategies of the new 

Ukrainian school. 

Keywords: success, success situation, state of success, linguodidactic technology. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ 

ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ 

СТУДЕНТІВ НЕЛІНГВІСТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

Розвиток інформаційних технологій позначився на всіх сферах людської 

діяльності. Актуальність дослідження проблеми використання інформаційно-

комунікативних технологій під час навчання іноземної мови студентів 

нелінгвістичних спеціальностей обумовлена соціальними потребами в 

спеціалістах з високим рівнем знань іноземної мови. 

Сьогодні інформаційно-комунікативні технології – один із перспективних 
напрямів, який відіграє значну роль в інформатизації навчального процесу. 

Сучасні освітні комп’ютерні програми (електронні підручники, комп’ютерні 

https://orcid/org/
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навчальні посібники, гіпертекстові інформаційно-довідкові системи – архіви, 

каталоги, довідники, енциклопедії, програми-тренажери тощо) розробляються на 

основі мультимедійних технологій. Мультимедійні презентації також займають 

важливе місце у навчальному процесі. Сучасні мультимедіа технології 

відкривають нові перспективи для підвищення ефективності освітнього процесу. 

Компьютерні технології постійно вдосконалюються, стають більш насиченими, 

гнучкими, продуктивними, націленими на різноманітні потреби користувачів. 

Інтернет-технології – це педагогічний інструмент, який дає змогу збагатити та 

розширити викладання іноземних мов.  Отже, обрана тема дослідження є вкрай 

актуальною в умовах сьогодення.  

У контексті вивчення сучасних проблем щодо використання інформаційно-

комунікативних технологій в освіті на особливу увагу заслуговують праці таких 

науковців, як: Співаковського, Лашук Н. М., Ставицької І. В., Хуторського А. В., 

Бойцової О. М., Орлової Н. С., Крамаренко Т. В. Однак, більш ґрунтовного 

опрацювання потребує питання особливостей використання мультимедійних 

засобів у викладанні іноземних мов з метою підготовки фахівців нелінгвістичних 

спеціальностей. 

Метою статті є обґрунтування необхідності використання сучасних засобів 

мультимедіа у навчальному процесі для підготовки фахівців нелінгвістичних 

спеціальностей та аналіз ефективності використання інноваційних підходів під час 

навчання іноземної мови.  

З появою нових технологічних можливостей видозмінюються та 

доповнюються традиційні підходи та методики викладання у вищій школі. 

 Група науковців О. В. Співаковський, Л. Є. Петухова, В. В. Коткова 

наголошують на меті використання ІКТ – підвищенні ефективності діяльності – та 

демонструють власне визначення категорії, як «сукупності методів, засобів і 

прийомів, що використовуються для добору, опрацювання, зберігання, подання, 

передавання різноманітних даних і матеріалів, необхідних для підвищення 

ефективності різних видів діяльності» (Співаковський, 2011, с. 29). 

Підсумовуючи погляди різних дослідників, можна запропонувати власне 

визначення терміну «інформаційно-комунікаційні технології» – це сукупність 

прийомів та методів, які забезпечують збір, опрацювання, накопичення, передачу 

та використання інформаційних ресурсів за допомогою застосування програмно-

технічного забезпечення з метою задоволення інформаційних потреб зацікавлених 

сторін. 

У структурі ІКТ-компетентностей А. Хуторський виокремлює об’єктивну і 

суб’єктивну складові. До першої групи належать суспільні вимоги до професійної 

діяльності фахівця (професійно-інформаційна компетентність). Суб’єктивну (або 

особистісну складову) автор характеризує, як уміння фахівця успішно виконувати 

професійні завдання (Хуторський, 2002, с. 141). Подібною до поглядів 

А. Хуторського є запропонована О. Бойцовою структура ІКТ-компетентностей, 

яка складається з двох основних компонентів: особистісної та професійно-

інформаційної. У складі останньої автор виокремлює інформаційну, комп’ютерну 
та процесуально-діяльнісну компоненти (Бойцова, 2011). 
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А. А. Мелихова підкреслює роль комунікативної компетенції, 

висловлюючись щодо сутності ІКТ-компетентностей як загальної характеристики 

особистісних якостей індивіда, здатного завдяки актуалізації отриманого 

соціокультурного досвіду у процесі професійної діяльності на основі сучасних 

технічних засобів в умовах ціннісно-смислового існування коректно побудувати 

ділове спілкування у відповідності з мовою, яка використовується, та творчо 

відтворювати сучасні процеси глобального інформаційного простору. 

ІКТ, окрім перетворення інформаційних даних у інформаційний продукт, 

забезпечують зворотній зв’язок між носіями та користувачами (споживачами) 

інформації. При цьому, учасники інформаційно-комунікативного процесу можуть 

обмінюватися ролями, зокрема продукування користувачами інформації нових 

знань перетворює їх у носіїв інформації. Авторами запропоновано 

схематичне представлення ролі ІКТ у забезпеченні ефективного 

навчального процесу (малюнок 2). 

 

Малюнок 2 – Роль ІКТ у забезпеченні навчального процесу 

*Побудовано авторами 

Основними складовими, які забезпечують існування ІКТ, є: технічне, 

програмне, інформаційне, методичне та організаційне забезпечення. Технічне 

оснащення, до якого належать персональні комп’ютери, ґаджети, мультимедійне 

обладнання, оргтехніка, безпосередньо впливає на акумулювання, обробку та 

передачу інформації. Інформаційне забезпечення представляє сукупність даних, 

які подані у певній формі для комп'ютерної обробки. Програмне забезпечення ІКТ 

перебуває у прямій залежності від технічного та інформаційного забезпечення, 

реалізовуючи функції акумулювання, обробки, аналізу та зберігання інформації, а 

також забезпечує роботу користувача з комп'ютерною технікою. Організаційне та 

методичне забезпечення – є комплексом заходів, пов’язаних з функціонуванням 

комп'ютерної техніки та програмного забезпечення з метою одержання 

необхідного результату (Орлова, 2012, с. 37). 

Розвиток подібних технічних засобів сприяв виникненню комп’ютерної 

комунікації. На думку Т. В. Крамаренко, під комп’ютерною комунікацією варто 

 

 

 

 

 

- Технічне забезпечення; 

- Програмне забезпечення; 

- Інформаційне забезпечення; 

- Методичне і організаційне забезпечення. 
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розуміти процес взаємообміну інформацією з використанням вербальних та 

невербальних комунікативних систем, які опосередковані комп’ютерними 

засобами комунікації. 

Комп’ютерна комунікація характеризується наступними головними 

комунікативними можливостями: 

 мультимедійний зв'язок, який поєднує аудіо- та відео зображення, 
візуалізацію через графіки та схеми, друкований текст, які передаються по одній 

фізичній лінії зв’язку та забезпечують реалізацію інтерактивного діалогу 

користувачів з системою та самостійну діяльність;  

 гіпермедіасистеми, які стимулюють внутрішній діалог користувача 
інформації, активізуючи процес мислення; забезпечуючи порівняння різних точок 

зору, оцінювання виражених гіпотез та прийняття самостійних рішень;  

 телекомунікаційні технології, які стимулюють спілкування, вільний 

обмін думками та ідеями між учасниками навчального процесу (Крамаренко, 

2010). 

Використання комп’ютерних технологій навчає студентів працювати 

самостійно, стимулює до самоосвіти впродовж життя. Зважаючи на динамічність 

оновлення інформаційного простору, виникає потреба у неперервній освіті. У 

результаті, вміння навчатися перетворюється на одну з найважливіших навичок. 

Саме цією навичкою оволодівають студенти, вивчаючи іноземні мови за 

допомогою комп’ютерних технологій. 

Перевагами вивчення іноземних мов, використовуючи мультимедійні 

засоби поряд з традиційними методами, є  

- підвищення ступеня інтерактивності навчання; 

- забезпечення можливості обирати темп та рівень складності виконуваних 

завдань; 

- збільшення швидкості запам’ятовування граматичних конструкцій; 

- поповнення словникового запасу.  

Окрім того, технічними перевагами даного методу є можливість 

використовувати інтерактивні аудіо- та відеоролики у процесі навчання усному 
мовленню. Демонстрація схем, фото та малюнків, які відповідають тематиці 

мовного спілкування, забезпечує реалізацію принципу наочності. 

І. В. Ставицькою запропоновано різноманітні способи застосування засобів 

мультимедіа у навчальному процесі, основними серед яких є наступні:  

- розробка електронних лекторів, тренажерів, підручників та енциклопедій;  

- формування ситуаційно-рольових та інтелектуальних ігор, 

використовуючи штучний інтелект;  

- моделювання системи перевірки знань та умінь здобувачів освітніх послуг 

(використання комп’ютерного тестування);  

- розроблення та підтримка сайтів навчальних закладів; 

- представлення навчального матеріалу у формі презентацій тощо 

(Ставицька). 

Виокремлюючи позитивні аспекти використання презентацій PowerPoint у 

процесі вивчення іноземних мов, варто не забувати та намагатися уникати 

наступних недоліків:  
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 перевантаженість різноманітною зміною слайдів, що ускладнює 
сприймання та запам’ятовування інформації, не акцентуючи увагу на основному;  

 при перенасиченні використання програмних засобів у навчальному 
процесі зростає рівень стереотипності мислення та знижується креативність 

студентів, формуються навички діяти за шаблоном, дотримуватися завчених 

алгоритмів;  

 ризик включення завеликого або замалого обсягу інформації;  

 перевантаженість презентації ілюстративним матеріалом, що не 
стосується змісту та відволікає від розуміння основного. 

Наведемо приклади, на заняттях з іноземної мови, студенти ФКТМД 

(факультету комп’ютерних технологій машинобудування і дизайну) спеціальність 

«Переробка харчових виробництв» ЧДТУ (Черкаського державного 

технологічного університету)  вивчають таку лексичну тему як «Розумні 

матеріали» (Smart Materials. Properties and Uses). Засвоюючи цю тему, студенти 

знайомляться з інформацією про різні сучасні матеріали (plastic, aluminium, optical 

fibre, metal alloys, liquid crystals etc.). На прикладі цієї лексичної теми викладач має 

широкі можливості подачі нового матеріалу з використанням інноваційних 

комп’ютерних технологій. 

При використанні електронної інтерактивної дошки, викладач може подати 

інформацію про кожен окремий матеріал різним кольором. За допомогою 

комп’ютерної програми PowerРoint можливо розробити нескінченну кількість 

лексичних вправ на засвоєння цієї теми. Якщо студенти невпевнені в перекладі 

хоча б одного із словосполучень, то вони можуть почати дискусію, обговорюючи 

іноземною мовою різні матеріали, та переклад словосполучень. Це можна зробити 

і без мультимедійних технологій, але саме вони сприяють візуалізації та 

структурності вправ, а це, в свою чергу, підвищує мотивацію та зацікавленість 

студентів, а також осучаснює процес навчання, робить його цілеспрямованим, 

активним та доступним. 

З іншого боку, вже ознайомившись з новою лексичною темою, а головне 

засвоївши нову вузькоспеціалізовану лексику, студенти можуть переходити до 

більш широкого спектру лексичних завдань. Наприклад, маючи перед собою на 

екрані властивості того чи іншого матеріалу студенти повинні описати його, 

даючи повну характеристику та зазначити особливості використання матеріалу. 

Для практики письма, викладач може дати студентам письмове завдання описати 

той чи інший матеріал, дивлячись на екран, де є схема та ключові слова. Для 

практики діалогічного мовлення можна запропонувати студентам (перед цим 

поділивши їх на підгрупи) перелічити переваги та недоліки матеріалу та 

переконати опонентів, що саме цей матеріал є більш надійним та необхідним.  

На заняттях з іноземної мови професійного спрямування за допомогою 

комп'ютера, а саме мультимедійної презентації, студенти можуть ознайомитись з 

авто там його складовими. Проглянувши відеофрагменти з основ організації 

збірки автомобілів на підприємствах автомобільного виробництва, студенти 

можуть з'ясувати  поняття «технологічний процес».  Слід зазначити, що перед 

початком роботи над презентацією необхідно досягти повного розуміння того, про 

що йтиметься. Презентація повинна бути короткою, доступною і композиційно 
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завершеною. Її тривалість за сценарієм повинна складати не більше 20-30 хвилин 

при кількості 20-25 слайдів, причому демонстрація одного слайду займає близько 

1 хвилину. 

Застосування мультимедійних технологій (зокрема презентацій, 

електронних підручників) допомагає формувати комплексне усвідомлення 

сутності процесів та явищ завдяки широкому використанню баз даних, 

одержанню вільного доступу до інформаційних ресурсів у будь-який зручний 

період часу; допомагає студентам самостійно вивчати матеріал завдяки візуалізації 

представленої інформації.  

Перспективою подальшого дослідження є визначення особливостей 

використання окремих інструментів ІКТ у процесі викладання іноземної мови для 

студентів нелінгвістичних спеціальностей, способи забезпечення їх ефективного 

використання для підвищення продуктивності навчального процесу. 
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Ускова Л.В., Ігнатьєва О.С. Використання інформаційно-

комунікативних технологій у процесі викладання іноземної мови для 

студентів нелінгвістичних спеціальностей. 

У статті досліджено різноманітні засоби мультимедіа та зазначено 

важливість їх використання у процесі викладання іноземної мови. Визначено 

переваги використання мультимедійних засобів поряд із традиційними методами. 

Проаналізовано ефективність використання мультимедійної презентації під час 

навчання іноземної мови з метою підвищення якості навчання студентів та 

досліджено процес інтенсифікації вивчення іноземної мови за рахунок 

використання  інноваційних підходів. Охарактеризовано комп’ютерну 

комунікацію, як важливий процес взаємообміну інформації. Зосереджено увагу на 

дидактичних засадах використання Інтернет-технологій в навчальному процесі. 
Надається аналіз інтерактивних навчально-методичних матеріалів при вивченні 

іноземної мови. Використання інформаційно-комунікативних технологій 

трансформує роль студента в навчальному процесі, за рахунок появи 

спроможності активно формувати власний процес отримання знань та власний 

напрямок руху в освітньому просторі. 

Ключові слова: інформаційно-комунікативні технології, мультимедійна 

презентація, іноземна мова, ефективний навчальний процес, комп’ютерна 

комунікація. 

Ускова Л.В., Игнатьева О.С. Использование информационно-

коммуникативных технологий в процессе преподавания иностранного 

языка для студентов нелингвистических специальностей. 

В статье исследованы различные средства мультимедиа и установлена 

важность их использования в процессе преподавания иностранного языка. 

Определены преимущества использования мультимедийных средств наряду с 

традиционными методами. Проанализирована эффективность использования 

мультимедийной презентации во время обучения иностранному языку с целью 

повышения качества обучения студентов и исследован процесс интенсификации 

изучения иностранного языка за счет использования коммуникативных методов. 

Охарактеризована компьютерная коммуникация как важный процесс 

взаимообмена информацией. Сосредоточено внимание на дидактических основах 

использования интернет-технологий в учебном процессе. Подан анализ 

интерактивных учебно-методических материалов при изучении иностранного 

языка. Использование информационно-коммуникативных технологий 

трансформирует роль студента в процессе обучения за счет возникновения 

способности активно формировать собственный процесс получения знаний и 

собственное направление движения в образовательном пространстве. 
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Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии, 

мультимедийная презентация, иностранный язык, эффективный процесс 

обучения, компьютерная коммуникация. 

 

Uskova L.V., Ihnatyeva O.S. Information and Communication Technologies in 

Teaching Foreign Languages for Students of Non-linguistic Specialities. 

The article investigates various means of multimedia and points out the importance of 

their usage in the process of teaching a foreign language and deals with the problem of 

successful usage of foreign language teaching progressive methods for university students 

of technical specialties at Cherkasy State Technological University. The advantages of 

using multimedia tools along with traditional methods are determined. The effectiveness of 

using a multimedia presentation during the study of the foreign language in order to 

improve the quality of students' learning is analyzed and the intensification process of 

foreign language learning due to innovative methods usage is investigated. Computer 

communication has been characterized as an important process of information exchange. 
The effectiveness of learning foreign languages through different innovative approaches 

and devices is analyzed and the characteristics of modern multimedia technologies in 

foreign language teaching are clarified. The attention on the didactic principles of the use of 

Internet-technologies in the learning process is concentrated. Interactive teaching materials 

used in the foreign language teaching are investigated. The use of Information and 

Communication Technologies transforms the role of the student in the educational process, 

due to the emergence of the opportunity to actively form his own process of learning and 

form his own direction in the educational area. The examples of multimedia technology 

usage are shown. The attention is paid to the multimedia presentation, its characteristic 

features and peculiarities.  

Key words: information and communication technologies, multimedia presentation, 

foreign language, effective educational process, computer communication. 
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коледжу економіки та права 

Заваринська Ірина Федорівна ‒ кандидат філологічних наук, викладач 

іноземних мов, методист, Теребовлянський коледж культури і мистецтва  

Сивак Олена Борисівна ‒ кандидат економічних наук, доцент 

кафедри іноземних мов Житомирського державного технологічного 

університету 

Тернієвська Євгенія Йосипівна ‒ викладач, ЛНУ імені Тараса 

Шевченка 

Биндас Олена Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри романо-германської філології, завідувач кафедри романо-

германської філології ДЗ «Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка» 

Бледнова Ольга Григорівна – викладач кафедри романо-германської 

філології ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка» 

Кокнова Тетяна Анатоліївна ‒ кандидат педагогічних наук, доцент, 

ЛНУ імені Тараса Шевченка 

Овчарова Людмила Андріївна ‒ викладач, ЛНУ імені Тараса Шевченка 

Кузьменко Анастасія Олексіївна ‒ кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, Дніпропетровський 

державний університет внутрішніх справ 

Панькова Тетяна Вікторівна ‒ асистент кафедри англійської філології 

Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника 

Стрельченко Ксенія Сергіївна ‒ кандидат філологічних наук, старший 

викладач Київський університет імені Бориса Грінченка  
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Стрельченко Наталія Сергіївна ‒ кандидат філологічних наук, старший 

викладач кафедри англійської філології і перекладу імені професора 

І. В. Корунця, Київський національний лінгвістичний університет 
Царьова Ірина Валеріївна ‒ кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дніпропетровський 

державний університет внутрішніх справ 

Шабас Оксана Анатоліївна ‒ викладач, ЛНУ імені Тараса Шевченка 

Гураль Оксана Юріївна ‒ кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

англійської філології, Львівський національний університет імені Івана 

Франка 

Демченко Надія Олександрівна ‒ кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри теорії та практики перекладу ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка» 

Карачова Дар’я Володимирівна ‒ старший викладач, кандидат 

філологічних наук, Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут» 

Кінаш Леся Ярославівна ‒ доцент кафедри англійської філології, 

кандидат педагогічний наук, Львівський національний університет імені 

Івана Франка 

Кобзар Олена Іванівна ‒ доктор філологічних наук, професор, ЛНУ 

імені Тараса Шевченка 

Ленська Світлана Василівна ‒ доктор філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри української літератури Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка 

Лисанець Юлія Валеріївна ‒ .філол.н., доцент, доцент кафедри 

іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією 

Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава 

Лучко Евеліна Андріївна ‒ аспірант кафедри зарубіжної літератури 

ДНУ ім.. О. Гончара 

Марчук Марина Станіславівна ‒ асистент кафедри теорії та практики 

перекладу з романських мов  імені Миколи Зерова, Інститут філології, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Рева Ірина Анатоліївна ‒ викладач, ЛНУ імені Тараса Шевченка 

Данилюк Людмила Всеволодівна ‒ кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри перекладу та іноземних мов Полтавського інституту економіки і 

права 
Рябокінь Наталія Олександрівна ‒ кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри перекладу та іноземних мов, завідувач кафедри, Полтавського 

інституту економіки і права 

Шаповалова Людмила Всеволодівна ‒ кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри романо-германської філології ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка» 
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Майоренко Віра Іванівна ‒ студентка 2-го курсу ДЗ „ЛНУ імені Тараса 

Шевченка”, відділення „СО. Французька та англійська мова і література” 

Шехавцова Світлана Олександрівна – доктор педагогічних наук, 

професор, декан факультету іноземних мов ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка» 

Вєрнік Ольга Олександрівна ‒ кандидат філологічних наук, доцент, 

ЛНУ імені Тараса Шевченка 

Ли Ли ‒ кандилат філологічних наук, декан факультету російської мови 

Північно-західного університету, м. Ланьчжоу, Кита 

Гавриляк Вікторія Володимирівна ‒ старший викладач, ЛНУ імені 

Тараса Шевченка 

Андрейко Лариса Володимирівна ‒ доцент, кандидат філологічних 

наук, ННІ БТ «УАБС» СумДУ (Навчально-науковий інститут бізнес-

технологій «УАБС» Сумського державного університету) 

Скарлупіна Юлія Анатоліївна ‒ асистент, ННІ БТ «УАБС» СумДУ 

(Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського 

державного університету) 

Бараненкова Наталія Анатоліївна‒ кандидат філологічних наук, 

доцент, доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування 

Чернігівського національного технологічного університету 

Лашук Наталія Миколаївна ‒ викладач кафедри іноземних мов 

професійного спрямування Чернігівського національного технологічного 

університету 

Шевченко Юлія Вікторівна ‒ старший викладач кафедри іноземних 

мов професійного спрямування Чернігівського національного 

технологічного університету 

Ли Ялинь ‒ доцент, декан факультету російської мови та літератури 

Ланьчжоуського політехнічного університету м. Ланьчжоу, Китай 

Березова Людмила Василівна ‒ кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних 

спеціальностей, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Зіньковська Олена Валеріївна ‒ викладач кафедри романо-

германської філології ДЗ «Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка» 

Бєляєва Олена Миколаївна ‒ кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною 

термінологією Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава 

Лисанець Юлія Валеріївна ‒ кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною 

термінологією Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава 
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Знаменська Іванна Владиславівна ‒ кандидат філологічних наук, 

доцент, доцент кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною 

термінологією Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава 

Сліпченко Лариса Борисівна ‒ кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною 

термінологією Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава 

Роженко Інеса Віталіївна ‒ викладач кафедри іноземних мов з 

латинською мовою та медичною термінологією Українська медична 

стоматологічна академія, м. Полтава 

Морозова Маргарита Вячеславівна – викладач кафедри романо-

германської філології ДЗ «Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка» 

Ніколаєва Наталія Миколаївна ‒ викладач кафедри іноземних мов з 

латинською мовою та медичною термінологією Українська медична 

стоматологічна академія, м. Полтава 

Опришко Ліна Іванівна ‒ учитель англійської мови, ОНЗ 

Новоайдарська школа-гімназія 

Даніленко Анастасія Юріївна ‒ викладач, Національний технічний 

університет «Харківський політехнічний інститут» 

Карачова Д.В. ‒ викладач, Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут» 

Протопопова Катерина Олександрівна ‒ магістрант ЛНУ імені Тараса 

Шевченка 

Ускова Лариса Валентинівна ‒ кандидат економічних наук, доцент 

кафедри іноземних мов, Черкаський державний технологічний 

університет, лінгвістичний факультет 

Ігнатьєва Ольга Сергіївна ‒ кандидат філософських наук, доцент 

кафедри іноземних мов, Черкаський державний технологічний 

університет, лінгвістичний факультет  
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