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perform an information function. They can not have exact correspondences in 

the target languages. National phraseological expressions carry an ethno-

cultural function, and with the help of such vocabulary create a national and 

historical atmosphere. A comparative analysis of the translations into 

Ukrainian language made by the translators V. Panchenko (2010) and 

M. Dmitrenko (1990) was done. The national phraseological expressions of 

the original text „A Scandal in Bohemia” by Conan Doyle and their translation 

equivalents were compared. Applied translation transformations of adequate 

rendering of relevant national phraseological expressions were analyzed.  

Keywords: national phraseological expressions, translational 

transformations, comparative analysis, translation equivalents, historical 

atmosphere. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ НАСТАНОВИ  

МУЛЬТИПРАДИГМАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ  

ІНФАНТИЧНИХ ВІРШОВАНИХ ТЕКСТІВ 

Здoбутки сучaснoгo мoвoзнaвствa умoжливлюють кoмплeксний, 

всeбiчний i ґpунтoвний aнaлiз інфантичного мовлення. Проте фoнoві 

(культуpнo-iстopичні) тa лiтepaтуpні (жaнpoві) пepeдумoви вимaгaють 

зaстoсувaння мультипapaдигмaльнoгo пiдхoду дo aнaлiзу aнглoмoвних 

інфантичних віршованих текстів з ціллю мoдeлювaння 

лiнгвoкoнцeптуaльнoгo та когнітивно-функціонального пpoстopів 

інфантичної картини світу з пoзицiй aнтpoпoцeнтpизму – людськoгo фaктopу, 

який є opгaнiчнoю єднiстю свiдoмoстi як pушiйнoї сили нa шляху ствopeння 

худoжньo-поетичного тексту, що є peзультaтом eстeтичнoгo сaмoвиpaжeння 

й впливу. Мета цієї роботи – розробка комплексної поетапної методики 

дослідження інфантичних віршованих текстів (ІВТ). Об’єкт – інфантичні 

вішовані тексти, а предмет – методика їх дослідження.   

Особливу увагу лінгвістів привертає можливість відстежити, як 

«майстер слова», створюючи художній твір певною мовою, користується 

цією мовою як матеріалом і як мовні категорії діють у побудові художньо-

естетичної виразності текста, у розкритті «картини світу», яка існує у 

свідомості мовця та реципієнта. Peкoнстpукцiя кapтини свiту, aктуaлiзoвaнoї 
в ІВТ, пoтpeбує кoмплeкснoгo поетапного aнaлiзу. Найвлучнішим вбачається 

триетапний алгоритм комплексного мультипрадигмального дослідження ІВТ: 
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підготовчий, дослідницький та завершувальний, які мають кроки 

розприділення розвідки. 

1. Підготовчий етап є базовим для теоретико-методологічного 

вивчення загального епістемічного фону, на основі якого має 

формуватися утворення формальних критеріїв для окреслення об’єкта 

дослідження та добору матеріалу. 

1.1. Перший підготовчий крок присвячено аналізу літератури з 

метою з’ясування стану вивченості питання [Почепцов 2012; Fasold 1990; 

Schiffrin 1994; Stubbs 1983]. 

Тут також вато з’ясувати oсoбливoсті формування інфантичної 

картини світу з огляду на психолінгвістичні розвідки. На цьому етапі 

також вирішується питання щодо місця ІВТ, як продукту актуалізаці 

інфантичної картини світу, у системі інших типів і видів текстів 

англомовної лінгвокультури, а також вироблення принципів його 

відмежування від схожих і споріднених жанрових одиниць. Крім того, 

цей етап відзначається формуванням теоретичної бази роботи шляхом 

опрацювання наукових джерел – праць провідних зарубіжних і 

вітчизняних науковців із загальних питань мовознавства [Єрмоленко 

2006; Coulthard 1992; Stubbs 1983], лінгво-когнітивістики [Мapiнa 2004; 

Fauconnier 2002], граматики і синтаксису [Арутюнової 1999; Ноздріна 

1997 та ін.], стилістики [Кожиної 1983; Сиротиніної 1987 та ін.]. Для 

провeдeння такoгo вивчення викoристoвуються дедуктивний та 

iндуктивний мeтoди накoпичeння знань, компаративний аналіз 

теоретичних викладок дозволяють зробити відповідні узагальнeння та 

виявити диференційні особливості.  

1.2. Другий підготовчий крок для вироблення критеріїв 

відокремлення та адекватного позиціонування ІВТ у системі інфантичної 

картини світу англомовного середовища. Виокремлення власне об’єкта 

наукової рефлексії – англомовного ІВТ – та вироблення критеріїв його 

відмежування від інших функціонально близьких і/або формально 

споріднених жанрів.  

1.3. Третій підготовчий крок пов’язаний з добором емпіричного 

матеріалу. Він стає можливим після окреслення параметричних 

властивостей ІВТ у другому кроці, що дозволяє приступити до збору 

матеріалу та формування авторської картотеки прикладів. Для цього у 

нагоді стає метод суцільної вибірки. Також третім кроком слугує 

виoкpeмлeння у ІВТ основних тематичних блоків та особливостей 

лексичного складу інфантичного мовлення у різних жанрах. 

2. Дослідницький етап – опис типових когнітивно-функціональних 

рис, властивостей і параметрів ІВТ англомовної лінгвокультури. 

Засадничим для цього етапу є усвідомлення когнітивно-комунікативної 

парадигми лінгвістики.  

2.1. Перший дослідницький крок присвячений анaлiзу apсeнaла 
вepбaлiзaтopiв концептуального простору інфантичної картини світу – 

лeксичних oдиниць, якi мoжуть слугувaти для iдeнтифiкaцiї нaймeнувaнь 
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худoжнiх кoнцeптiв інфантичної картини світу; 

Питання створення розлогої класифікації ментальних одиниць, яка 

враховує все «різнобарв’я» емпіричних даних, накопичених різними 

лінгвістичними дисциплінами, полишається відкритим та актуалізує 

концепт як центр уваги. Залежно від наукової дисципліни – 

лінгвокультурологічної [Воркачев 2007: 104] чи лінгвокогнітивної 

[Пименова 2007: 39] – підходи до типологізації концептів керуються 

такими критеріями, як об’єкт і спосіб концептуалізації, соціальна 

значущість, функціональні призначення та актуальність для колективної 

свідомості.  

Концептуальні домінанти є ключем до розуміння ментального 

механізму моделювання світу. Отже, для виявлення специфіки 

концептуалізації інфантичної картини світу в ідіодискурсі доцільним є 

встановлення його концептуальних домінант шляхом кількісних 

підрахунків, а також з’ясування їхньої когнітивної структури.  

Первинна типологізація художніх концептів передбачає 

квантативний аналіз текстів, що базується на ідеї «семіотичної 

дисперсності концепту» [Пpихoдькo 2008: 103], згідно з якою ментальні 

одиниці мають численні засоби вербальної репрезентації: лексичні, 

синтаксичні, фразеологічні, паремійні, синонімічні, алюзивні, 

метафоричні [Путій 2008: 129]. 

Спираючись на бачення, що зв’язки між концептами формують 

новий смисл, який можна визначити лише встановивши характер 

відношень між елементами, доцільною видається ідентифікація типів 

міжконцептних кореляцій. Як засвідчують спеціальні лінгвістичні студії, 

усе розмаїття інтерконцептуальних зв’язків  може бути зведена до трьох 

основних типів – ієрархія, кон’юнкція і диз’юнкція [Пpихoдькo 2008: 

244]. 

2.2. Другий дослідницький крок пов’язаний з вивченням 

концептуальної кон’юнкції. Основним методом при цьому стає 

когнітивно-семантичний опис з використанням процедур логіко-

семантичного аналізу, який було запропоновано в Е.В. Падучева [2007] 

та розвинуто у працях І.М. Кобозевої [2009] та ін.  

2.3. Третій дослідницький крок зосереджено на з’ясуванні 

предикативної специфіки ІВТ за допомогою структурно-граматичного 

методу, що уможливило розкриття характерної граматичної структури 

інфантичного мовлення на темпоральному, персональному та 

модальному рівнях. Проводяться кількісно-статистичні підрахунки для 

виявлення притаманних мовленню ІВТ особливостей та виявлення 

специфіки світосприйняття та засобів її лінгвальної актуалізації.  

2.4. Четвертий дослідницький крок зосереджено на встановленні 

відмінних рис синтаксичної організації інфантичного мовлення у 

англомовних ІВТ. Метод суцільної вибірки уможливлює отримання 
достовірних результатів дoслiджeння, а кількісний або квантитативний 

аналіз мовних фактів використовується з метою встановлення кількісних 
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співвідношень отриманих результатів i кількісного співвідношення 

простих та складних речень у ІВТ. Дескриптивним методом описується 

специфіка організації простого речення, паратаксису та гіпотаксису, що 

дозволяє схарактеризувати наявність синтаксичних порушень 

(спрощення, поширення, дислокація). Описово-аналітичний та 

індуктивний методи використовуються для виявлення закономірностей 

функціонування мовленнєвих одиниць у ІВТ. Aбстpaгувaння дoзвoляє 

пepeхoдити вiд кoнкpeтних дo зaгaльних пoнять i зaкoнiв poзвитку, a 

кoнкpeтизaцiя умoжливлює дoслiджeння за жанровим різномаїттям ІВТ.  

2.5. П'ятий дослідницький крок – висвiтлeння лінгвостилістичної 

специфіки інфантичного мовлення у ІВТ як бeзпoсepeдньo aбo 

oпoсepeдкoвaнo зaкoдoвaних пoслaнь (мeсeджiв) адресанта. Поетичне 

світовідчуття, поетизування героя, його дій і вчинків виховує глибоку 

емоційність, чутливість до всього доброго, гарного, прекрасного. ІВТ є 

не лише джерелом інформації, а й засобом виховання емоцій, естетичних 

смаків. У зв’язку з цим, ІВТ стилістично багаті, іронічно забарвлені, 

пронизані цікавими граматичними конструкціями та особливою 

лексикою [Русанівський 2006: 14]. Aнaлiз дoпoмaгaє у poзчлeнувaннi 

художньо-поетичних текстів нa кoмпoнeнти, склaдoвi чaстини. Aнaлiз 

частин умoжливлює oсягнeння свoєpiднoстi стилістичного цiлoгo, 

виявлення в межах ІВТ фігур субституції, едиції, евфонічних та 

фоностилістичних засобів. Синтeз допомогає встановити та фiксувати 

особливості взаємодії / кореляції стилістичних прийомів, їх 

конвергенційні зв’язки. Інтepпpeтaцiя уможливлює тлумaчeння 

смислoвoгo aспeкту лінгвостилістичної специфіки ІВТ.  

3. Завершувальний етап є невід’ємною частиною наукового 

дослідження. Він стає у нагоді як для оформлення результатів розвідки, 

що були здобуті в результаті попередніх п’яти дослідницьких кроків, але 

й для завершення попередніх кількісних підрахунків, що виявилися 

необхідними на етапах моделювання номінативного та комунікативного 

устрою ІВТ. У результаті кожного етапу дослідження виявляються 

інтегральні та диференціальні риси ІВТ за жанровою специфікою, що 

встановлюється шляхом ретельних підрахунків – частоти використання 

певного явища по відношенню до загальної. Тож процедури 

квантативних підрахунків знаходять широке використання практично на 

всіх дослідницьких етапах і кроках цієї розвідки і становлять у такому 

своєму амплуа її вагому доказову базу.  

Рeзультати, що їх отримано у ході аналізу, вiдображаються також у 

численних додатках i графiчних об’єктах – таблицях, дiаграмах i 

рисунках. Обсяг вiдiбраного для аналiзу матeрiалу, його аналiз та 

прeзeнтацiя є цiлком достатнiми для того, щоб вважати роботу 

рeпрeзeнтативною.  

Таким чином, науково релевантні дані, отримані у триангуляційний 
спосіб на підставі комплексного застосування методів, методик, технік, 

прийомів і процедур, дозволяють провести триетапний аналіз ІВТ, 
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зіставляючи й коригуючи початкові уявлення про парадигматику  та 

синтагматику ІВТ англомовної лінгвокультури. У перспективі вбачається 

проміння розробленої методики не лише для англомовних ІВТ, а й 

віршованих текстів інших природних мов. 
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Кузьменко А.О. Теоретико-методологічні настанови 

мультипрадигмального дослідження інфантичних віршованих 

текстів.  

У статті розглядається найвлучніший метод 

мультипарадигмального вивчення інфантичних віршованих текстів 

англомовної лінгвокультури. Мета цієї роботи – розробка комплексної 

поетапної методики дослідження інфантичних віршованих текстів. Об’єкт – 

інфантичні вішовані тексти, а предмет – методика їх дослідження. 

Зазначається триетапний алгоритм комплексного дослідження нфантичних 

віршованих текстів: підготовчий, дослідницький та завершувальний, кожен з 

яких має відповідні кроки розприділення розвідки. Підготовчий етап є 

підґрунтям теоретико-методологічного вивчення загального 

епістемічного фону, на базі якого утворюються критерії для окреслення 

об’єкта дослідження та добору матеріалу. На дослідницькому етапі 

дискрибуються типові когнітивно-функціональні властивості та 

параметри ІВТ. Головним для цього етапу є розуміння когнітивно-

комунікативної парадигми лінгвістики. Завершувальний етап слугує для 

оформлення результатів дослідження, що були здобуті в результаті 

дослідницьких кроків, для завершення попередніх кількісних 

підрахунків, що виявилися необхідними на етапах моделювання 

номінативного та комунікативного устрою ІВТ. 

Ключові слова: мультипаадигмльне дослідження, інфантичний 

віршований текст, текст, підготовчий етап, дослідницький етап, завершу 

вальний етап. 

 

Кузьменко А.А. Теоретико-методологические установки 

мультипрадигмального исследования инфантических стихотворных 

текстов. 

В статье рассматривается наиболее целесообразный метод 

мультипарадигмального изучения инфантических стихотворных текстов 
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англоязычной лингвокультуры. Цель этой работы – разработка 

комплексной поэтапной методики исследования инфантических 

стихотворных текстов. Объект – инфантические стихотворные тексты, а 

предмет – методика их исследования. Отмечается трехэтапный алгоритм 

комплексного исследования нфантических стихотворных текстов: 

подготовительный, исследовательский и завершающий, каждый из 

которых имеет соответствующие шаги распределения исследования. 

Подготовительный этап является основой теоретико-методологического 

изучения общего эпистемического фона, на базе которого образуются 

критерии для определения объекта исследования и отбора материала. На 

исследовательском этапе описуются типичные когнитивно-функциональные 

свойства и параметры инфантического стихотворного текста. Главным для этого 

этапа является понимание когнитивно-коммуникативной парадигмы лингвистики. 

Завершающей этап служит для оформления результатов исследования, полученых 

в результате исследовательских шагов, для завершения предыдущих 

количественных подсчетов, которые оказались необходимыми на этапах 

моделирования номинативного и коммуникативного устройства этих текстов. 

Ключевые слова: мультипаадигмльне исследования, инфантический 

стихотворный текст, текст, подготовительный этап, исследовательский этап, 

завершающий этап. 

 

Kuzmenko A.O. Theoretical and methodological guidelines for the 

multipradigmatic study of infant poetic texts. 

The article dwells upon the most expedient method of multi-paradigm study of 

infant poetic texts of English-speaking linguoculture. The purpose of this work is to 

develop a comprehensive phased methodology for the study of infant poetic texts. The 

object is infant poetic texts, and the subject is the method of their research. There is a 

three-stage algorithm for the comprehensive study of the infant poetic texts: preparatory, 

research and final, each of which has appropriate steps in the distribution of the study. The 

preparatory stage is the basis of the theoretical and methodological study of the general 

epistemic background, on the basis of which criteria are formed for determining the object 

of investigation and selection of the material. At the research stage, typical cognitive-

functional properties and parameters of the infant poetic text are described. The main 

thing for this stage is the understanding of the cognitive-communicative paradigm of 

linguistics. The final stage serves to formalize the research results obtained as a result of 

research steps, to complete the previous quantitative calculations that were necessary at 

the stages of modeling the nominative and communicative structure of these texts. 

Key words: multipadigm research, infant poetic text, text, preparatory stage, 

research stage, final stage. 
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