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Незважаючи на різноманіття кому-
нікативних сфер і ситуацій спілкування 
в сфері сучасного музичного мистецтва 
(джем-сейшен, концертні виступи, сту-
дійні записи, музичні CD, телевізійні 
інтерв’ю, рецензії в музичних журна-
лах, професійні форуми, наукові публі-
кації, райдери, музичні контракти та 
ін.), лінгвістичні дослідження музично-
го дискурсу часто, як правило, обмеже-
ні одним жанром. Найчастіше об’єктом 
соціолінгвістичних аналізу стають тек-
сти пісень (або пісенний дискурс), осо-
бливо в жанрі хіп-хоп [1; 2; 3]. Окремі 
праці присвячені лінгвістичному аналі-
зу концертних афіш [4], мультимодаль-

них дослідженням особливостей невер-
бальної і вербальної комунікації під час 
джазової імпровізації [5] і концертного 
виступу [6], а також семіотичної специ-
фіки музичного відео та обкладинки 
музичного альбому [7].

Однак до теперішнього часу не ви-
значені зв’язку і місце досліджуваних 
жанрів в комунікативних практиках 
музичного дискурсу. Метою даної ро-
боти є моделювання комунікативного 
простору музичного дискурсу на осно-
ві систематизації текстових і музичних 
жанрів і їх взаємодії. 

Матеріал дослідження, результатом 
якого стала представлена   нижче модель 

МОДЕЛЮВАННЯ КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ 
МУЗИЧНОГО ДИСКУРСУ

Бабенко О.В.,
к. філол. н., доцент кафедри романо-германських мов і перекладу,
Суходольська Вікторія,
студентка магістратури,  
Національний університет біоресурсів і природокористування України

У статті пропонується модель музичного дискурсу як сукупності жанрів, 
віднесених до різних стадій «життя» музичного продукту – створення музичного 
продукту, готового музичного продукту, поширенню і оцінці готового музичного 
продукту. Представлена модель сприяє подальшому опису і розмежування жанрів 
музичного дискурсу.

Ключові слова: жанр, музичний дискурс, критичний дискурс-аналіз, кри-
тичний жанровий аналіз, соціолінгвістика.

The article proposes a model of musical discourse as a set of genres, classified into dif-
ferent stages of the “life” of a musical product – the creation of a musical product, a fin-
ished musical product, the distribution and evaluation of a finished musical product. The 
presented model contributes to the further description and delineation of the genres of 
musical discourse.

Keywords: genre, musical discourse, critical discourse analysis, critical genre 
analysis, sociolinguistics.
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музичного дискурсу, склали статті і ре-
цензії в музичних журналах «Billboard», 
«Downbeat», «Rolling Stone», «American 
music», «Blender», «Bullz eye», «NME», 
«Interviews»; аудіозаписи інтерв’ю з му-
зикантами (Http://www.toazted.com/
interview, 79  хвилин); аудіо записи му-
зичних передач на радіо BBC Radio Two; 
телевізійні інтерв’ю на каналах VH1, 
BBC World і на сайті http://www.youtube.
com (518 хвилин); відеозапису концерт-
них виступів, музичних репетицій, сту-
дійних записів і джем-сейшен на сайті 
http://www.youtube.com (890  хвилин); 
відеозапису 1-3 сезонів (2012-2014) му-
зичної програми «Голос» на сайтах 
www.1tv.ru/voice і http://www.youtube.
com/; аудіо- та відеоматеріали концерт-
них виступів груп «Ghosts», «Keane» 
(Лондон, 21.07.2007), «Stereophonics» 
(Суонсі, 26.07.2007), «The Manic Street 
Preachers «(Москва, 23.07.2008),» Keane 
«(Москва, 27.09.2009), і музичних фес-
тивалів «The Admiral Cardiff Big 
Weekend» (Кардіф, 3-5.08.2007), 
«V  Festival» (Уестон Парк, Стеффорд-
шір, 16-17.08.2008); музичні інтернет-
форуми; зразки документації (музичні 
контракти) на сайті http://www. 
musicbizacademy.com/ і ін. 

Теоретичною базою дослідження 
є 1) принципи аналізу дискурсу (8) 
глобалізації Н. Файерклафа [8], його 
розуміння жанру як «способу кому-
нікативної взаємодії» [8. С. 24] і 
стилю як «способу вираження іден-
тичності» [8. С. 21], а також 2) тео-
рія критичного жанрового аналізу 
В. К. Бхатіа і запропонована ним 
концептуалізація жанру як «конфі-

гурації» текстових і зовнішніх чин-
ників [9; 10]. 

У статті музичний дискурс розумі-
ється як соціальна практика, тобто як 
категорія, що позначає специфічні спо-
соби репрезентації різних аспектів му-
зичного життя [11]. Дослідження му-
зичного дискурсу, таким чином, вклю-
чає аналіз мови про музику (тобто му-
зичних журналів, форумів, книг і ін.), 
мови, супроводжуючого музику (про-
цес виробництва, записи та подання), 
а також інших семіотичних елементів, 
пов’язаних зі створенням і сприйнят-
тям музики (мови тіла, зображень, зву-
ків і т.п.) [12]. 

Дискурсивні жанри представляють 
собою мовні практики, пов’язані з 
певним типом соціальної діяльності 
та виступаючі як засіб організації і 
формалізації соціальних взаємодій в 
тій чи іншій сфері [8]. жанри характе-
ризуються певним набором текстових 
і контекстуальних ознак. До внутріш-
ньотекстових факторів В. К. Бхатіа 
відносить лексико граматичні, рито-
ричні і організаційні властивості тек-
стів, а до зовнішніх  – дискурсивні 
практики (вибір певного жанру для 
досягнення певної мети, що підходить 
і ефективний спосіб комунікації для 
цього жанру), дискурсивні процедури 
(Характеристики учасників, механізм 
участі, який визначає, який внесок 
дозволений кожному учаснику і на 
якій стадії процесу конструювання 
жанру) і дисциплінарні культури 
(Жанрові норми і умовності, а також 
професійні та дисциплінарні цілі і за-
вдання) [10. C. 35-36]. 
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Відправною точкою дослідження є 
уточнення і заміна Н. Файерклафом 
поняття комунікативна мета (комуні-
кативний purpose), яка не властива 
деяким жанрам (наприклад, дружній 
бесіді), поняттям дії (activity). Звісно 
ж, що шляхом віднесення досліджува-
них жанрів музичного дискурсу до 
певних типів дій, тобто до того, «що 
люди роблять дискурсна» [13. С. 72], 
можна визначити їх місце в жанрово-
му просторі, в колі суміжних явищ.  
В результаті соціолінгвістичних аналі-
зу автентичних текстів були виділені 
наступні дії, характерні для різних дис-
курсивних жанрів в сфері сучасної му-
зики: створення музичного продукту, 
поширення музичного продукту, 
сприйняття або оцінка музичного про-
дукту, опис (тлумачення, інтерпрета-
ція) музичного продукту, а також ство-
рення відповідної ділової документації 
(діловодство) для створення / оформ-
лення / поширення музичного продук-
ту. В якості центрального об’єкта всіх 
дій в сфері сучасної музики виступає 
музичний продукт: текст пісні, музич-
на композиція, нотний запис, табула-
тура, музичний CD / DVD, EP / LP, 
музичне відео – тобто все, що створю-
ється, продається, купується, інтер-
претується, оцінюється і т.п. У музич-
ному продукті і через нього автор 
(творець) висловлює свої почуття, пе-
реживання, думки, погляди, а слухачі 
(глядачі) сприймають, інтерпретують, 
оцінюють думки, почуття і погляди 
автора (творця). 

Виділені типи дій об’єднують без-
ліч їх різновидів, обумовлених різними 

факторами, і є характерними для від-
разу кількох комунікативних ситуацій 
(жанрів). Наприклад, дія «створення 
музичного продукту» об’єднує такі си-
туації, як репетицію перед концертом, 
студійну репетицію, запис трека / аль-
бому в студії, імпровізацію, колектив-
ну імпровізацію під час джем-сейшен, 
реп-батл, зйомки відеокліпу і ін. Інши-
ми словами, в ході комунікативної ді-
яльності соціальні агенти (комунікан-
ти) створюють / виробляють певний 
музичний продукт: концертний ви-
ступ, створене в процесі музичної ре-
петиції перед концертом і що склада-
ється з певної кількості номерів в тій 
чи іншій послідовності; музичний аль-
бом, записаний в процесі студійної 
репетиції; відзнятий відеокліп, який 
далі буде транслюватися на музичних 
каналах і сайтах, і т.д.  Дія «поши-
рення готового музичного продукту» 
об’єднує такі комунікативні ситуації 
(жанри), як живі (концертні) виступи, 
трансляцію концертних виступів по 
телебаченню чи радіо, музичні 
інтерв’ю, музичні статті, презентації 
альбомів, музичні церемонії, концерт-
ні афіші, прес-релізи, музичні чарти, 
продажу музичних CD / DVD в мага-
зинах або в мережі Інтернет і т.д. В ході 
перерахованих ситуацій підвищується 
інтерес публіки до музичним продук-
там, і в результаті зростає кількість 
продажів. Дія «сприйняття / оцінка 
готового музичного продукту» 
об’єднує такі комунікативні ситуації, 
як музичні рецензії, інтернет-форуми 
(загального типу) і інтернет-чати. В 
результаті виходить певний цикл – рух 
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музичного продукту від стадії його 
створення до стадії сприйняття і оцін-
ки споживачами музичного продукту. 
В якості ілюстрації різних дискурсив-
них практик нарізних стадіях «життя» 
музичного продукту в рамках одного 
комунікативного події можна привес-
ти вокальний телевізійний конкурс 
«Голос», який об’єднує такі жанри му-
зичного дискурсу, як репетиції, висту-
пи конкурсантів, конферанс і обгово-
рення виступів наставниками і учас-
никами проекта. Фрагменти репетицій 
показують процес створення конкур-
сантами та наставниками музичного 
продукту (пісні). Готовий музичний 
продукт представлений музичним но-
мером (піснею), з яким виступають 
конкурсанти. Просування і поширен-
ня музичного продукту включає уяв-
лення пісні і конкурсантів провідним з 
метою залучення та підтримки інтере-
су телеглядачів. На останній стадії 
«сприйняття / оцінки музичного про-
дукту» наставники обговорюють ви-
ступи конкурсантів, даючи оцінку їх 
професіоналізму і оригінальності, ко-
ментуючи їх голосові можливості, пе-
реваги і недоліки конкретного виступу 
в рамках шоу, а також дають конкур-
сантам рекомендації для подальшого 
професійного зростання [14].

До виділених вище основних чоти-
рьох стадій можна додати ще дві дії, 
які можуть зустрічатися на різних ета-
пах «життя» музичного продукту. Це 
«опис / відображення / пояснення» 
музичних продуктів (освітній дискурс, 
академічний дискурс, художня публі-
цистика, тобто фільми / книги / бібліо-

графії, музичні вікторини, музичні за-
няття, освітні програми по радіо чи 
телебаченню, підручники, словники, 
енциклопедії, а також професійні 
інтернет-форуми) і діловодство, тобто 
«Документальний супровід» музичних 
продуктів на різних стадіях їх «життя» 
(переговори, контракти, ділова листу-
вання, райдери і інші жанри музично-
го ділового дискурсу). 

Так, професійні інтернет-форуми 
містять експертні обговорення техніч-
них деталей процесу створення / на-
писання або запису музики (етап 
«створення музичного продукту»), 
елементи музикознавчих аналізу ( «го-
товий музичний продукт» або його 
«сприйняття / оцінка»), а також про-
фесійні поради / думки щодо музич-
них записів або музикантів ( «поши-
рення музичного продукту»). Художня 
література також може містити опис 
музичних продуктів на різних стадіях 
їхнього життя. Наприклад, в книзі С. 
Маконі «Cider with Roadies «зустріча-
ється опис музичної колекції [15. С. 
18], концертного виступу [15. С. 43], 
міркування з елементами музикознав-
чих аналізу (опис музичного стилю) 
[15. С. 47-48], фрагмент інтерв’ю з му-
зикантом [15. С. 282- 283] і т.п.

Жанрова організація мовлення ві-
діграє важливу роль в процесах соці-
альної взаємодії, тому систематизація 
знань про різноманітні дискурсивних 
жанрах і їх взаємодії необхідна не тіль-
ки для більш точного і об’єктивного 
опису комунікативних особливостей в 
певній комунікативної середовищі, а й 
для розширення уявлень про мовні 
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жанри і методах їх дослідження в ціло-
му. Результатом проведеного комплек-
сного дослідження жанрів сучасного 
музичного дискурсу є запропонована 
в цій роботі модель музичного дискур-
су як сукупності жанрів, розташова-
них в порядку проходження різних 
стадій «життя» музичного продукту. 

Безумовно, для детального аналізу 
жанрів музичного дискурсу опису ти-
пів дії недостатньо. Поряд з визначен-
ням типу дії, комплексне дослідження 
жанрів музичного дискурсу передба-
чає вивчення інших зовнішніх (кон-
текстуальних) і внутрішньотекстових 
ознак, таких як комунікативні техно-
логії, рівень формальності, ситуаційні-
типи, місце і час комунікації, норма-
тивні очікування, соціальні ролі, типи 
комунікації і соціальні відносини, тип 
тексту, структура тексту, стиль тексту, 
співвідношення професійно-обмеже-
ною лексики, наявність невербальних 
елементів [12]. Разом з тим запропо-
нована модель дозволяє представити 
музичний дискурс як сукупність 
взаємо пов’язаних комунікативних 
практик і описати їх системно, що, в 
свою чергу, сприяє поглибленню науко-
вих уявлень про мультимодальні фор-
мах комунікації, які відіграють все 
більш важливу роль в сучасному світі.
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Німецька фахова мова автомобіле-
будування сформувалась досить давно 
і виступає як зручна модель для ви-
вчення закономірностей в інших тер-
міносистемах німецької мови. Термі-
нологічні одиниці та фахові мови різ-
них галузей неодноразово були 
об›єктом аналізу вітчизняних і зару-
біжних лінгвістів. Загальні проблеми 
термінології, висвітлюють передусім 
праці таких науковців, як О.  Ахмано-
ва, Г.  Винокур, Б.  Головін, Т.  Кияк, 
Д. Лотте, Е. Скороходько, А. Суперан-
ська, В. Лейчик, Є. Вюстер, В. Данилен-
ко та інших. Термін представляє собою 
словесне значення поняття, яке вхо-
дить в систему понять певної області 
професійних знань [ 2, с.105].

Об’єкт дослідження – термінологіч-
на лексика німецької мови.

Предмет дослідження  – німецька 
терміносистема автомобілебудування.

Метою дослідження є вивчення ав-
томобільної професійної лексики на 

синхронному зрізі. Це особливо важ-
ливо з огляду практичного перекладу 
даної фахової лексики в німецько-
українському мовному просторі.

З погляду функціонування, лексику, 
яка використовується в межах фахової 
мови автомобілебудування, можна по-
ділити на: 1) вузькоспеціальні терміни: 
Niederflurfahrzeug  – низькорамний 
транспортний засіб; 2) загальновжива-
ні слова, які використовуються в якості 
термінів: der Wagen, der Raum; 3) загаль-
нонаукові слова: die Form; 4) хімічні 
терміни та термінологічні одиниці спо-
ріднених фахових мов: Benzin mit höher 
Oktanzahl –високооктановий бензин; 5) 
професійні жаргонізми, які не претен-
дують на точність та однозначність, 
мають великий рівень образності та 
емоційно забарвлене значення (напри-
клад, «Нехе» – підйомник матеріалів).

Для детальнішого розмежування 
об›єкта дослідження лексика була поді-
лена на такі тематичні групи: 1) терміни-

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НІМЕЦЬКОЇ 
АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ

Пилипенко О.П.,
старший викладач,  
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Анотація Фахова мова автомобілебудування репрезентує всі канонічні про-
шарки лексики. Їй властиві вузькогалузеві та загальнонаукові терміни, професі-
оналізми, номенклатура. Це особливо важливо з огляду практичного перекладу 
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об›єкти. Усередині цієї групи виокремле-
но наступні підгрупи: а) автомобіль (його 
типи): Jahreswagen, JW ; б) частини авто-
мобілю: Kopfstütze, Zylinderkurbelgehäuse; 
в) назви інструментів: Zylinderbohrwerk; 
2) назви процесів та дій: Belagkorrosion, 
Abklären; 3) назви професій: Automecha-
niker; 4) терміни-ознаки: Abriebfestigkeit; 
5) терміни, які позначають величини: 
Abregeldrehzahl. 

Гіпотетично найбільш точними є 
багатокомпонентні терміни фахової 
мови автомобілебудування: Gang-
schaltung  – механізм перемикання пе-
редач, Kühlsystem – система охолоджен-
ня, Handbremse – ручне гальмо, Benzin-
motor  – бензиновий двигун. Fahrzeug-
schein  – водійське посвідчення, der 
Glühanlaßschalter – стартовий вимикач, 
der Anla ßum schalter  – пусковий пере-
микач. Стислі за структурою терміни 
здебільшого не вирізняються високим 
ступенем точності: der Satz. Стислість 
терміна може досягатися різними спо-
собами: а) пропуском у терміні одного 
або кількох елементів: Gleitbacke = 
Gleitbremsbacke  – плаваюча гальмівна 
колодка; б) скороченням: ein Automobil, 
kurz Auto; в) заміною однієї ознаки ін-
шою: die Durchgangsbohrung  – das 
Durchgangsloch; г) використанням сло-
вотворчих елементів терміна, які здат-
ні вступати у зручні сполучення з ін-
шими елементами і там, де можливо, 
звільненням від надлишкової афікса-
ції: der Gliederbus = Gliederomnibus.

Для німецьких фахових текстів ав-
томобілебудування характерними є 
такі явища, як цілісність, зв›язність, 
скорочення речень, які досягаються за 

допомогою граматичних засобів за-
гальновживаної мови [1, с. 34]. Завдя-
ки сформованості, низькому рівневі 
абстрактності, наближеності до побу-
тової лексики та достатній кодифіко-
ваності структурної організації тексти 
фахової мови автомобілебудування 
піддаються відносно легкій їх передачі 
українською мовою та демонструють 
усі види та механізми трансляції.

Основні шляхи поповнення терміно-
логії ідентичні тим, які функціонують у 
загальновживаній мові. Досліджені ні-
мецькі терміни автомобілебудування 
були розподілені на наступні групи: тер-
міни  – кореневі слова, похідна лексика 
(утворена за допомогою афіксації та 
конверсії), терміни – складні слова, сло-
восполучення, терміни-абревіатури, лі-
терні умовні скорочення, символи. Тер-
мінами виступають кореневі слова: der 
Wagen. das Rad, das Licht, der Motor. Пере-
важно це лексика із загального вжитку, 
тож зрозуміла всім. Для термінологічно-
го словотворення широко використову-
ється субстантивація: Saugrohrheizung; 
Saugrohrbeheizung. У терміносистемі при-
сутні іменники, утворені від дієслівних 
коренів: der Rückwärtsgang, der Leerlauf-
gang, Saugrohraufladung, das Lenkrad, der 
Schraubendreher та похідні від прикмет-
ників: Säuredichte.

Одним із продуктивних типів мор-
фологічного словотворення німецької 
терміносистеми автомо біле будування є 
суфіксація. Продуктивність цього спо-
собу пояснюється тим, що у термінах 
такого зразка закладені основи струк-
турної систематизації, тобто для позна-
чення однотипних технічних понять ви-
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користовуються однотипні способи сло-
вотворення. Характерними для терміно-
логії автомобілебудування є моделі із 
суфіксами: -er: der Druckluftschrauber, das 
Ersatzteillager, der Kfz-Mechaniker, der Zün-
der, der Luftdruckmesser, der Scheibenwi-
scher, der Schraubendreher, der Scheinwerfer. 
Менш продуктивними суфіксами для 
утворення термінів автомобілебудуван-
ня є -heit, -chen, – ung: die Verschmutzung, 
die Zulassung, Schadstoffreduzierung, die 
Dimension, die Gesamtheit, die Kupplung, 
суфікси  –tion/ -sion, -tt, -enz характерні 
для запозичень і тому вони не продук-
тивні для терміносистеми автомобілебу-
дування. Зустрічаються також префік-
сальні моделі. Найпродуктивнішими є 
префікси ab- (Abblasehahn, das Abblende-
licht aus- (der Aushieb, der Auspuff, die Aus-
stattung), vor- (der Vorverkauf), ge- (das Ge-
schneide), ver- (der Vergaser), an- (der An-
trieb), zu- (die Zulassung).

Терміни  – складні слова є однією з 
найбільших груп словникового складу 
німецької мови. Такі утворення не тіль-
ки надзвичайно актуальні, а й оптималь-
ні, бо за їх допомогою досягається номі-
нація з необхідною кількістю релевант-
них ознак. Найуживанішими є саме дво-
компонентні терміни. Важливий елемент 
таких утворень – іменник. Характерни-
ми для німецької терміносистеми авто-
мобілебудування є три моделі: 1) імен-
ник + іменник: die Bodendecke, der Sicher-
heitsgurt, der Druckmesser; 2) дієслово + 
іменник: die Schlagblässe, das Fahrgestell, 
die Gangschaltung, der Zulassungsschein; 3) 
числівник + іменник ein Fünfsitzer.

Складні слова стали одним із голо-
вних засобів для досягнення мовної 

економії, оскільки вони часто заміню-
ють іменникові групи або підрядні 
означальні речення. Трьохосновними 
термінами є: Warnlichtschalter, die Wind-
schutzscheibe, die Haftpflichtversicherung, 
der Leerlaufgang, der Reifenluftdruck, das 
Motorkühlsystem, der Luftdruckmesser. 
Складними словами, які складаються з 
4  та 5  основ, є: Wärmewertkennzahl, 
Rundumkennscheinwerfer, die Saatgutpro-
duktionsthigkeit, die Schnittholzlagerhalle. 
Невелика кількість чотири- та п’яти-
основних термінів пояснюється вимо-
гою стислості до терміна.

Терміни  – абревіатури становлять 
незначний відсоток дослідженого ма-
теріалу: GK – Güteklasse. Аналіз термі-
носистеми свідчить, що для цієї термі-
нології характерна ініціальна абревіа-
ція. Використання скорочень потребує 
високої компетентності учасників фа-
хової комунікації.

Фахова мова автомобілебудування 
репрезентує всі канонічні прошарки 
лексики. Їй властиві вузькогалузеві та 
загальнонаукові терміни, професіона-
лізми, номенклатура, загальновживана 
лексика. Результати дослідження статті 
мають цінність для вивчення лексики 
автомобілебудування німецької мови.
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Язык представляет собой опреде-
ленным образом организованную си-
стему, элементы которой связанны 
друг с другом и находятся в определен-
ных отношениях. Словарный состав 
языка, являясь частью языковой си-
стемы, также образует сложную систе-
му, которая включает многочисленные 
подсистемы.

Следует отметить, что изучение си-
стемной организации лексики в на-
стоящее время вызывает большой ин-
терес лингвистов и осуществляется с 
помощью применения метода полево-
го структурирования. Различные тео-
рии лингвистических полей, история 
их возникновения и особенности их 
развития отражены в трудах отече-
ственных лингвистов А.А. Уфимцевой 
и Л.М. Васильева [7; 1].

З.Н. Вердиева говорит о том, что 
поле в лингвистике представляет собой 
совокупность слов различных частей 
речи, объединенных общностью выра-
жения одного понятия, поскольку 
именно понятие и служит основой ин-

теграции слов в поле [2, 4]. В лингви-
стике выделяют различные виды полей: 
кроме лексико-семантических полей, 
исследователи рассматривают ассоциа-
тивно-семантические поля, составляе-
мые на основе ассоциативного экспери-
мента, функционально-семантические 
поля, включающие лексические и грам-
матические значения, и даже словоо-
бразовательные поля.

И.М. Кобозева под семантическим 
полем понимает совокупность языко-
вых единиц, объединенных общностью 
содержания и отражающих понятий-
ное, предметное или функциональное 
сходство обозначаемых явлений [4, 98-
99]. Д. Кристал рассматривает семанти-
ческие поля и приводит в качестве при-
мера семантическое поле лексем, обо-
значающих части тела: head, neck, 
shoulders и др. [8, 104].

Поля представляют собой системные 
образования с характерными для любой 
системы связями и отношениями и вме-
сте с тем обладающие собственными 
специфическими чертами [6, 4]. Особен-
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ности построения полевой модели обу-
словлены исследуемым материалом и 
целями исследования [3, 70]. 

Лексико-семантическое поле 
(ЛСП) — совокупность большого числа 
слов одной или нескольких частей речи, 
объединяемых общим понятием (се-
мой). Лексико-семантические группы и 
поля имеют свое ядро и периферию [5, 
257]. Следовательно, поле состоит из 
ядра, к которому примыкает обширная 
периферия поля, в которой могут раз-
личаться ближайшая, дальняя и край-
няя периферия, а также фрагменты 
поля. 

Ядро поля составляют лексемы с 
высокой частотностью, наиболее об-
щие по значению, в прямом значении, 
стилистически нейтральные, без 
эмоционально-экспрессивных и темпо-
ральных ограничений, в минимальной 
степени зависящие от контекста. Коли-
чество единиц поля колеблется от срав-
нительно ограниченного (например, 
основные цветообозначения) до очень 
большого (например, обозначения 
предметов одежды). Поэтому наряду со 
значительными по своему объему по-
лями, существуют и микрополя.

Таким образом, одним из централь-
ных вопросов лингвистики является 
вопрос о системности языка, которая 
проявляется в совокупности элемен-
тов, связанных внутренними отноше-
ниями. Взгляд на лексику как на систе-

му оформился в теорию семантическо-
го поля, или лексико-семантических 
групп. Метод полевого структуриро-
вания является весьма продуктивным 
при изучении системной организации 
лексики.
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Словарный состав языка постоян-
но находится в процессе обновления. 
Он должен отражать и фиксировать 
все изменения, происходящие в раз-
личных областях человеческой дея-
тельности для того, чтобы язык мог 
полноценно выполнять свою комму-
никативную функцию. И.В. Арнольд 
характеризует словарный состав как 
сложную систему, постоянно приспо-
сабливающуюся к потребностям кол-
лектива, говорящего на данном языке. 
Так, она пишет: “ The vocabulary of a 
language is moreover an adaptive system 
constantly adjusting itself to the changing 
requirements and conditions of human 
communications and cultural 
surroundings” [7, 21]. 

Д. Кристал сравнивает словарный 
состав языка с Эверестом и считает, 

что важнейшей задачей является ис-
следование систематизации и упоря-
доченности между сотнями тысяч 
слов, составляющих лексикон. Он пи-
шет: “Vocabulary is the Everest of a 
language. There is no larger task than to 
look for order among the hundreds of 
thousands of words which comprise the 
lexicon” [8, 118]. 

Пополнение лексики происходит 
двумя путями: путем образования но-
вых слов и путем заимствования слов 
из других языков. Основным источни-
ком пополнения словарного состава 
является словообразование. Как спра-
ведливо отмечают многие лингвисты, 
лексический состав любого языка со-
держит некоторое количество заим-
ствованных слов. В разные историче-
ские периоды характер заимствований 
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и их количество, соотношение искон-
ной и заимствованной лексики в каж-
дом языке различны [3, 171-172; 6, 
162-163; 1, 221].

Влияние одного языка на другой, по 
мнению И.В. Арнольд, всегда объясня-
ется различными историческими при-
чинами: войны, завоевания, путеше-
ствия, торговля и другие явления при-
водят к более или менее тесному взаи-
модействию различных языков. 
Интенсивность притока заимствова-
ний в разные периоды различна. В за-
висимости от конкретных историче-
ских условий она то увеличивается, то 
падает. «Степень влияния одного язы-
ка на другой при этом в значительной 
мере зависит от языкового фактора, а 
именно от степени близости взаимо-
действующих языков, т.е. от того, яв-
ляются ли они близкородственными 
или нет» [1, 223]. Отнесенность ан-
глийского и немецкого языков к гер-
манской группе определяет значитель-
ные сходства лексического и паремио-
логического состава этих языков, их 
взаимное влияние. В своих работах мы 
уже обращались к этой теме [2].

Начиная с 60-х годов XX в. распро-
странение английского как действи-
тельно всемирного языка (и это при-
знается практически всеми странами) 
привело к тому, что он начал играть 
беспрецедентную роль во всем мире. 
Подобная ситуация возникла впервые 
в истории и последствия ее непредска-
зуемы [4, 5].

В настоящее время для немецкого 
языка, так же как и для других европей-
ских языков, характерно повсеместное 

использование английских заимствова-
ний. Рассматривая  причины  появле-
ния английских заимствований в не-
мецком языке, лингвисты указывают на 
интернационализацию английского 
языка (английский выступает как гло-
бальный язык), возникновение номи-
наций, для которых нет точных опреде-
лений в немецком языке (связанно с 
развитием техники и компьютерных 
технологий), популяризацию, навязы-
вание и активную пропаганду в СМИ 
англо-американского образа жизни. 

Следовательно, особенно активно 
слова англо-американского происхо-
ждения используются в таких областях, 
как электроника и информатика, авиа-
ция, в том числе гражданская, торговля 
и реклама, средства массовой информа-
ции. «Естественно, что англо-
американизмы не «покрывают» все но-
вые обозначения новых и неновых объ-
ектов, наименований, актуальных для 
указанных областей деятельности, но 
они соседствуют с ними, иногда явля-
ясь единственными обозначениями. В 
других случаях синонимами – конку-
рентами немецких обозначений» [5, 84]. 
Рассмотрим некоторые примеры.

1. Авиация:
 der Airport (=Flughafen) – аэро-

порт; 
der Airbus – «аэробус»;
die Runway (=Landebahn) – взлет-

но – посадочная полоса
die Business-Klasse– бизнес-класс
die Gangway – трап
Следует отметить, что в 1951 году 

члены Международной организации 
гражданской авиации приняли реше-
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ние об использовании английского в 
качестве международного языка, 
если пилоты и авиадиспетчеры гово-
рят на разных языках. Так появился 
«авиационный английский» («Air-
speak»). Пилоты и авиадиспетчеры 
используют неизменный набор стан-
дартных слов и выражений, охваты-
вающий все возможные ситуации в 
воздухе [4, 164]. Это необходимо для 
обеспечения безопасности авиапере-
возок.

2. Информатика и электроника: 
der Computer – компьютер;
der Chip – чип;
die Software – программное обеспе-

чение компьютера;
К тому моменту, когда Интернет 

распространился по всему миру, его 
языковая поддержка и лучшие про-
граммные продукты – все было “made 
in USA”. По мнению Д. Кристала, «ни 
один язык не сможет снизить роль ан-
глийского в Интернете, однако все воз-
растающее присутствие в сети других 
языков позволит уменьшить риск по-
явления международного «интеллек-
туального гетто» » [4, 179].

3. Средства массовой информации: 
das Statement – заявление;
die Headline = Die Shlagzeile – заго-

ловок;
der Media-Mann = der Media-

Fachmann – специалист в области 
средств  массовой информации.

4. Торговля и реклама: 
das Marketing – маркетинг;
das Management– менеджмент;
das Shopping-Center = Einkaufzent-

rum – торговый центр

Средства массовой информации 
получают прибыль от скорости, с ка-
кой сведения о рекламируемых това-
рах доходят до потребителя. Объяв-
ления, электронные табло, вывески 
магазинов и другие виды рекламы 
стали частью повседневной жизни. «В 
Европе влияние рекламы на потреби-
теля было меньшим, чем в США, по-
скольку на телевидении она строго 
контролировалась. Однако с развити-
ем коммерческого телевидения для 
рекламы наступил период «захвата» 
рынков товаров и услуг с применени-
ем американского опыта и напористо-
сти» [4, 143].

Анализируя особенности англий-
ских заимствований, Е.В. Розен пи-
шет: «В аспекте языкового сознания 
новизна чужого, иноязычного слова 
«снимается» частично, если носителю 
немецкого языка известны какие-
либо структурные аналоги соответ-
ствующих обозначений, понятна сло-
вообразовательная форма, если воз-
можны ассоциации с ранее известны-
ми словами того же или иного 
этимологического плана…Англо-
американизмы легко образуют с не-
мецкими основами новые обозначе-
ния – неологизмы второго порядка. 
Эти новые образования организова-
ны по типу слов-гибридов; такой путь 
освоения иноязычного слова обычен 
для немецкого языка» [5, 83]

Процесс массового заимствования 
лексики из английского языка типичен 
не только для немецкого, но и для дру-
гих европейских языков. В русском 
языке мы часто встречаем такие слова, 



20 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

как маркетинг, менеджер, мониторинг, 
рейтинг. Такого рода влияние можно 
либо приветствовать (в этом случае 
носители языка-реципиента говорят о 
его обогащении), либо отвергать (тог-
да они говорят о нанесении ему ущер-
ба или его «отмирании» [5, 85].

Д. Кристал справедливо замечает: 
«Любой язык – это сокровищница 
истории народа, главный показатель 
его национальной самобытности… 
Язык – это вклад каждого народа в 
общую копилку человечества. Будучи 
утраченным, он не может быть воссо-
здан из небытия. Сохранение языков 
не менее важно, чем сохранение био-
логических видов и защита окружаю-
щей среды. Оно также является одним 
из приоритетов общества» [4, 40-41].

Таким образом, заимствования яв-
ляются одним из важнейших спосо-
бов обогащения словарного состава, 
служат источником новых словообра-
зовательных элементов и точных тер-
минов и являются следствием измене-
ний, происходящих в жизни обще-
ства. Однако чрезмерное использова-
ние английских заимствований таит в 
себе опасность, поскольку немецкий 
язык может лишиться своей вырази-
тельности и экспрессивности, своей 

самобытности, а возможно и вообще 
будущего. 
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Под сокращением, мы понимаем 
единицу устной или письменной речи, 
созданную из отдельных (не всех) эле-
ментов звуковой или графической 
оболочки некоторой развернутой 
формы (слова или словосочетания), с 
которой данная единица находится в 
лексико-семантической связи. Также, 
вслед за В.В. Борисовым, мы рассма-
триваем сокращения как общий про-
цесс образования производных в ре-
зультате замены исходных слов или 
словосочетаний в устной или пись-
менной форме более короткими по 
форме, но сохраняющими общее 
смысловое содержание [2, 16].

Сокращенные лексические едини-
цы обладают некоторыми особенно-
стями. Как правило, слова, образован-
ные в результате усечения начальной, 
финальной или одновременно и на-
чальной и финальной частей, принад-
лежат к той же части речи, что и слова, 
от которых они образованы. 

Таким образом, усеченные едини-
цы являются самостоятельными сло-
вами, а не вариантами слов. «Анализ 
фактического материала позволяет 
говорить о том, что большинство усе-
чений отличаются от производящей 
базы морфологически, семантически 
и стилистически» [3, 46]. «Сокращен-
ные слова, в том числе и буквенные 
сокращения, прочно ассимилируются 
в языке, прочно входят в систему сло-
воизменения… Они также способны 
к дальнейшему словопроизводству» 
[1, 191].

Сокращенные лексические едини-
цы можно разделить на 2 большие 
группы: лексические и графические 
сокращения. Лексические сокращения 
включают инициальные сокращения и 
акронимы. Рассмотрим некоторые 
примеры. 

1) В современном английском язы-
ке часто встречается такой тип сокра-
щения, как апокопа, то есть усечение 
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конца слова. Считается, что начальные 
компоненты слов запоминаются легче. 
Например:

info < information - информация
detox < detoxication - детоксикация
pro < professional - профессио-

нальный
Лексические сокращения словосо-

четаний представляют собой иници-
альные сокращения, в состав которых 
обязательно входят  начальные буквы/
звуки слов сокращенного словосочета-
ния. Чаще всего лексическому сокра-
щению подвергаются выражения, вы-
ступающие в речи в роли вводных 
слов со значением отражения порядка 
мыслей и их связи; замечания о спосо-
бах оформления мыслей; источника 
сообщения; целевой направленности 
сообщения; и сочетания слов в роли 
вводных предложений.

Например:
AAMOF as a matter of fact – факти-

чески, на самом деле
ADBB all done bye bye – все (сдела-

но), пока
GJ – Хорошая работа!
Вторую подгруппу составляют 

акронимы. Под акронимами понима-
ют сокращенные слова или фразы, ко-
торые произносятся как самостоятель-
ные слова и имеют омонимы в виде 
слов в данном языке. Основной зада-
чей при их составлении является чита-
бельное чередование гласных и соглас-
ных букв, так как акроним не только 
должен сохранить свой первоначаль-
ный смысл, но и легко произноситься. 

Иногда с этой целью меняют порядок 
слов либо берут несколько первых 
букв сокращаемого слова. Например:

AFAIK as far as I know – Насколько 
я знаю

AND any day now – Теперь в любое 
время

FAQ frequently asked questions – 
ЧАВО – часто задаваемые вопросы

2) Графические сокращения вклю-
чают буквенные сокращения и 
буквенно-цифровые сокращения. На-
пример:

Abt = about – о
Cos = because – потому что
Biz = business – бизнес, дело
Grats = congratulations – поздравления   
Буквенно-цифровые сокращения 

являются весьма разнообразными. На-
пример:

b4 = before – перед
cyal8r = see ya later – увидимся
j2lyk = just to let you know – просто 

чтобы ты знал
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Лірика Івана Малковича нагадує 
по-дитячому щирий, відвертий і блис-
куче відшліфований філологічно мо-
нолог із самим собою про те, що мало 
б хвилювати всіх людей і особливо 
українців. Його поезія чи не найбільше 
серед покоління вісімдесятників збері-
гає в собі яскравий і легко впізнаваний 
струмінь авторської свідомості, реалі-
зація якого в книзі «Подорожник (з 
новими віршами)» відбувається насам-
перед через суб’єктні засоби виражен-
ня, оскільки твори позначені сконцен-
трованістю поета на процесі самоза-
глиблення. Подібного висновку дохо-
дить і дослідниця К. Олійникова, 
водночас окреслюючи й проблематику 
поетових розмірковувань:  «… це не 
стільки констатація якоїсь події чи 
факту, скільки роздуми поета про сьо-
годення, про його зв’язок з трагічним 
минулим народу, про втрату ним мо-
ральних цінностей, самобутності, про 
засилля техногенної цивілізації, що 
вкупі є причиною тотального розпо-

всюдження зла на землі та у душах 
людей. На думку Малковича, сама лю-
дина, її свідомість спричиняє те, чого в 
світі буде більше – добра чи зла, – про 
це його поетичні роздуми»  [3,  с.  104]. 
Відтак авторська свідомість у книзі ви-
браного актуалізується передусім у 
«ліричному я», тобто «суб’єктом-у-
собі», прямим втіленням автора-
творця. Якщо спробувати розщепити 
ліричне Малковичеве «я», то перед чи-
тачем воно постане у трьох іпостасях: 
я  – поет-громадянин-філософ, я  – 
«хлопчик-подорожник з янголом на 
плечі» та я – чоловік і батько (інтимна 
лірика). Саме вияв першої з них є най-
важливішим для розуміння громадян-
ських та морально-етичних орієнтирів 
митця, а точніше, етичних, естетич-
них, онтологічних і пантеїстичних 
констант його світогляду.

Форми авторського «я» в громадян-
ській та філософсько-пейзажній ліриці 
актуалізуються в поетичних текстах 
«Подорожника» через відповідні екс-
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пліцитні структури, зокрема, через па-
радигму особового займенника «я» 
(«мене», «мені»), похідного від нього 
присвійного «мій», що перетворює по-
ета в суб’єкта ліричного пізнання най-
більш широких і загальних суспільних 
та філософських проблем. Яскравим 
прикладом є вірш «Сльоза», в якому 
відчутне гіперболізований вияв страж-
дання («я сльозу у кулак заховаю  – / і 
розірве сльоза мій кулак» [2, с. 44]) пан-
теїстичного ліричного «я» поета через 
наступ на дорогий його серцю світ вер-
ховинської природи рідних Карпат ін-
дустріалізації та урбанізації: «Покоси-
ли мої полонини» [2, с. 44]. Ліричному 
«я» відкрилась жахлива істина, суть 
якої в тому, що наш світ стоїть на по-
розі страшного й антигуманного ката-
клізму: «цивільні гарбузи/ літають 
атомними бомбами», «і журавлі  – не 
журавлі -/ розвідники майстерно злі-
плені» («о світку дивний ти 
єси…»)  [2,  с.  196], який тенденції су-
часного суспільства лише прискорю-
ють. Утім, імпліцитне авторове alter 
ego, крізь яке за допомогою синтаксич-
ного повтору проступає авторська сві-
домість, з усіх сил намагається зберег-
ти віру в краще: «о вигадко моя тяжка/ 
о як я вірю як я вірю/ що під крилом у 
літака/ лиш просто пір’я/ просто/ 
пір’я» [2,  с. 196]. Деякі дослідники пе-
реконані, що зберегти цю віру авторові 
не вдається, тому, як, наприклад, 
М.  Рябчук, називають Малковича 
«дуже сумним поетом», а його твор-
чість відповідно такою, що концентрує 
в собі «різні літературні рефлексії на 
тему минущості й приреченості люд-

ського життя» [4, с. 146]. Подібний по-
гляд знаходить свій прямий вияв пере-
дусім у яскравому концептуальному 
образі «намарних людей» з одноймен-
ної поезії Малковича. Уже в першому 
рядку ліричне «я» поета трансформу-
ється із займенника «я» в «ти», пере-
творюючи ліричного суб’єкта в об’єкта 
звернення, автоадресата: «ти теж по-
кинув той імлавий рай/ незглибної ко-
пальні хромосомів» «й піддався легко-
духо на життя» [2, с. 32]. Малковича 
гнітить думка, що всі люди – це всього 
лише «однаковісінький кістковий ін-
вентар/ (немов єдина на землі доціль-
ність – / кістки вирощувати власні)», 
«намарні люди котрих навіть Бог/ не в 
змозі пригадати на обличчя» [2, с. 32]. 
Коли на авансцену виходить проблема 
пошуку власної самобутності, сенсу 
людського існування, Малковичеве лі-
ричне «я» перетворюється в ліричний 
суб’єкт, який починає потенційно, як 
узагальнений образ, стосуватися й ін-
ших людей, набуваючи вигляду худож-
ньо узагальненого, піднесеного над бі-
ографічною емпірією образу самого 
автора як постаті духовної, носія пев-
ного типу свідомості. Відтак дедалі 
частіше ліричне «я» виражається за-
йменником «ми», стає зрозумілим, що 
до «голосу волаючого у пустелі» дода-
ються й голоси інших людей, яких хви-
люють ті ж самі питання: «Чого ми буде-
мо шукати/ у водах цих, що нас несуть, 
-/ пливти як всі? Чи углибати?/ чи тіль-
ки зіб’єм каламуть?» («Коли ми в риби 
ідемо…»)  [2,  с.  192],   «нами насичений 
світ/ де ж ми ізвідси підемо?» («знову 
марчіє трава…») [2, с. 18].
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Онтологічні проблеми, що хвилю-
ють ліричного суб’єкта, посилюють-
ся гострим національним питанням. 
Україна в художній реальності авто-
ра постає в метафоричному образі 
«Сізіфової землі»: «наче ми в Сізіфо-
вій землі/ народжені де треба знову й 
знову/ все починати заново і ще раз/ 
ще раз ще раз/ і мовби вже ось-ось/ і 
знов – спочатку…» [2, с. 231], а її го-
ловний ворог  – причина всіх бід і 
страждань завуальований, як і влас-
тиво Малковичу, у дитячих казкових 
образах «північної кози-дерези» («О 
північна козо-дерезо, / що ти тут за-
губила?» «Триста років у наші тра-
ві  – / кажеш, їла листочок?/ Триста 
літ мед-вино ручаї  – / кажеш, пила 
ковточок?» [2,  с.  46]), «матрьошок» 
та «псевдотелесиків» («орди матрьо-
щенків» «обліпили тебе/ й рідні псев-
дотелесики/ що чубляться ниють/ і 
лукаво обіцяють/ пшонця під криль-
ця/ і обскубують» [2, с. 9]). У цих по-
езіях одним із посутніх модусів ре-
презентації ліричного суб’єкта в ав-
торському тексті є його чітка націо-
нальна самоідентифікація, що 
виявилася у «взаємозв’язку» колек-
тивного та інди віду ально-автор-
ського «я». Суб’єкт лірики Івана Мал-
ковича включений у буття нації, до 
певної міри асимілюється з нею. Осо-
бистісне «я» та колективне «ми» по-
стають як невіддільні духовні суб-
станції, особливо тоді, коли йдеться 
про силу народу, його прагнення від-
стояти свою незалежність: «ми вер-
таєм до хати» («О північна козо-
дерезо») [2,  с.  45], «Наші барикади 

протримаються до весни, / ми  – го-
тові триматися довше, бо ж ми не зі 
снігу» («Антигрудень»)  [2,  с.  246]. 
Малкович свідомий своєї місії, місії 
кожного українського поета – служи-
ти своєму народові, його духовному 
та моральному вдосконаленню, од-
нак він завжди перебуває у сумнівах: 
«чи ж хтось почув/ твій клятий 
дар?» («Сиди, і думай, і пе-
чальсь…»)  [2,  с.  220]. Таким чином, 
поетове ліричне «я» рефлексує ще й з 
приводу поетичного покликання, 
ролі митця в суспільному та духо-
вному поступі народу. Переосмислю-
ючи свій досвід як українського пое-
та, автор у вірші «Купи рум’янку  – 
рум’янися…» завдяки епіфорі «лиш 
не схиляйся при папері» «напучує» 
читача вдовольнятися звичайним 
життям (одружуватися, сидіти у пар-
тері, відвідувати виставки тощо) і не 
гнатися за примарною славою літера-
тора, плата за яку буває часто крива-
вою («не пишуть сльози на папе-
рі…») [2, с. 111].

Висновок, якого врешті-решт дохо-
дить перша іпостась розщепленого 
Малковичевого ліричного «я», прочи-
тується у вірші «Ми провинились, 
Боже…»  – причину тотальної невла-
штованості людини, її екзистенціаль-
них сумнівів та стану розгубленості не 
слід шукати в соціальних чи політич-
них катаклізмах нашого часу, насправ-
ді сама людина, її недалекоглядність у 
важливих питаннях консолідації і при-
множенні національних, моральних, 
духовних цінностей («ми  – в болото/ 
насіння кинули. Воно ж рос-
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те…» [2, с. 67]) призвели до трагічно-
парадоксальних наслідків: «…це вже 
пожирає/ нас наша глупота із наших 
же долонь» [2, с. 67]. Прикметно, що в 
поезії займенники «ми» і «наш» вико-
ристані не просто для позначення кола 
людей, об’єднаних спільними ціннос-
тями і спільною долею, оточених чу-
жим або ворожим світом, зобов’язаних 
оберігати спільне надбання й допома-
гати один одному, таким чином автор 
не стільки вказує на помилки людства, 
свого народу, скільки розділяє з ним 
тяжку ношу відповідальності, пере-
кладаючи її і на свої плечі.
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У процесі спілкування, незалежно 
від обраного виду: вербального чи не-
вербального, між його учасниками мо-
жуть виникати комунікативні бар’єри 
які порушують якість взаємодії та мо-
жуть стати причинами індивідуальних  
та групових конфліктів. Комунікативні 
бар’єри спричиняють деформацію  ко-
мунікативного процесу [4].

Під час спілкування, людина фор-
мує себе як особистість, перетворює 
соціальне та природне середовище, 
формує оточення, доводить свою 
позицію, поведінку, впливає на ін-
ших людей, із якими спілкується. 
Тому комунікативні бар’єри між 
партнерами під час ділового та між-
культурного спілкування перешко-
джають реалізації цих найважливі-
ших завдань і формують відповід-
ний тип завдань  – дослідження по-
ходження та їх прояву.

Сьогодні важко знайти хоча б одну 
галузь діяльності, яка б не зазнала 
впливу культур інших етнічних спіль-
нот і народів. Тому завданням профе-
сійної підготовки спеціалістів будь-
якої сфери є формування у студентів 
системи гуманістичних цінностей, на-
вчання їх міжнародної професійної 
взаємодії, створення можливостей для 
конструктивної міжкультурної кому-
нікації з іноземними колегами.

Термін «міжкультурна комуніка-
ція» з’явився у літературі в 1970  році 
Дослідники змогли обґрунтувати сут-
тєві відмінності в стандартах, які ха-
рактерні для представників різних 
культур [6].

Переважна більшість наукових до-
сліджень про міжкультурну комуніка-
цію йдуть у контексті мовного та пере-
кладацького питання  – правильного 
розуміння перекладу текстів чи живої 
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студентка ФСП, гр. СР-71, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»  
Науковий керівник Сидоренко Лілія Миколаївна ст. викладач  
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мови. Та чи доцільний підхід, в якому 
міжкультурна комунікація переважно 
розглядає лінгвістичний аспект цієї 
проблеми? Не менш важливим є й со-
ціальний аспект. Тобто, навіть з непе-
ревершеним знанням мови можна за-
знати комунікативної поразки, якщо 
не були враховані особливості культу-
ри одного з учасників комунікації.

Міжкультурна комунікація – це ду-
ховне збагачення кожного з учасників 
комунікації, що полягає в обміні інфор-
мацією і культурними цінностями між 
представниками різних культур [2].

В нашій країні проблеми міжкуль-
турної комунікації знаходяться в фо-
кусі багатьох досліджень. Традиційно 
вивчається взаємодія представників 
різних етнічних груп. Актуальність 
цих вивчень не викликає сумнівів, 
оскільки розвиток цього наукового на-
прямку стимулюється практичним ін-
тересом. Особливо цікавим і необхід-
ним є вивчення бар’єрів у комунікації 
представників різних соціокультурних 
систем, які можуть викликати куль-
турний і комунікативний шок.

Будь-який колектив не існує без 
спілкування, а процес ділового спілку-
вання у колективі характеризується як 
позитивними, так і негативними ре-
зультатами. Негативним результатом 
спілкування є конфліктна ситуація, 
яка призводить до виникнення кон-
фліктів (міжособистісних, групових, 
міжгрупових).

Науковці досить часто наголошу-
ють на тому, що конфлікт має і пози-
тивні наслідки, а тому може бути кон-
структивним для колективу. Так, А Ле-

онтьев визначає наступні позитивні 
аспекти конфлікту:

– конфлікт виконує «діагностичну» 
функцію. Він вказує на існуючі проти-
річчя, невирішені проблеми, необхід-
ність змін, різне бачення перспектив 
розвитку колективу тощо. Конфлікт 
визначає джерело протиріч і, тим са-
мим, дозволяє усунути його;

– конструктивний конфлікт стиму-
лює розвиток організації, управлін-
ської структури, відкриває шлях до 
інновацій.

– конфлікт обєднує однодумців;
– під час конфлікту зростає актив-

ність його членів;
– конфлікт виконує інформаційно-

пізнавальну роль [5].
Досить часто причиною виникнен-

ня конфлікту в колективі є наявність 
бар’єрів (психологічних, інформацій-
них, комунікативних. 

Існують наступні види комуніка-
тивних бар’єрів, які виникають у сту-
дентському середовищі під час реалі-
зації міжкультурної взаємодії:

– емоційні бар’єри, викликані різ-
ним емоційним або психологічним 
станом партнерів;

– фонетичні бар’єри, пов’язані з 
якістю дикції, темпом, швидкістю та 
інтонацією мовлення;

– стилістичні бар’єри, викликані 
порушенням норм та правил окремого 
мовного стилю, застосуванням непри-
пустимих мовних конструкцій, пору-
шенням етики спілкування;

– інтелектуальні бар’єри, спричине-
ні логіко-граматичним оформленням 
висловлювань та особливостями мис-
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леннякомуніканта й реципієнта;
– мотиваційні бар’єри, пов’язані з 

різними цілями, настановами та
мотивацією;
Бар’єри, пов’язані з комунікативни-

ми особливостями учасників міжкуль-
турної взаємодії, мають соціальний 
або психологічний характер. Вони мо-
жуть виникати через особливі 
соціально-психологічні стосунки, які 
склалися між партнерами (антипатія, 
недовіра тощо.

Важливим аспектом процесу подо-
лання комунікативних бар’єрів є ін-
терактивна взаємодія всіх учасників 
коллективу:

– готовність викладачів до ціле-
спрямованої роботи з подолання

психологічних бар’єрів;
– готовність студентів, до само-

стійного пошуку виходу зі скрутних 
ситуацій і подолання психологічних 
бар’єрів [3].

Серед інших способів уникнення 
негативного впливу комунікативних 
бар’єрів на процес міжкультурної взає-
модії студентів можна назвати створен-
ня комфортної психологічної атмосфе-
ри для кожного студента, який вступає 
у процес комунікації. Створення і утри-
мання атмосфери доброзичливості, до-
віри та взаємодопомоги заохочує сту-
дентів мислити, ефективно працювати, 
досягати позитивних результатів, а вза-
ємна повага і підтримка підсилюють 
почуття власної гідності, стимулюють 
розвиток інтелектуальних здібностей 
самостійності і самовпевненості.

У процесі спілкування, незалежно 
від обраного виду: вербального чи не-
вербального, між його учасниками мо-
жуть виникати комунікативні бар’єри 
які порушують якість взаємодії та мо-
жуть стати причинами індивідуальних 
та групових конфліктів. Комунікативні 
бар’єри спричиняють деформацію ко-
мунікативного процессу[1].

Таким чином, культурне розмаїття 
українського суспільства заохочує 
кожного індивідуума до конструктив-
ної роботи, для формування позитив-
ного ставлення до людей інших націо-
нальностей, розвивати знання про їх 
культуру. Міжкультурна комунікація 
має ряд особливостей, які роблять її 
складнішою ніж внутрішньо- або між-
особистісна комунікація.
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„Borrowing is one of the means of 
enrichment of a language. There is no pure 
language in the world. Every language more 
or less contains a borrowed vocabulary. 
Even if we intentionally fight and try to 
expel foreign words, the marks of the 
influence of a foreign language will remain 
and new foreign borrowings will somehow 
leak in a language” (Topuria 1988: 54). 

„Calque is a type of borrowing. It is a 
French word and in linguistics it mainly 
denotes constructing a compound word 
or an expression the way it is presented in 
a source language” (Topuria 1988: 55). 

The cases of using calques are often 
attested in the modern Georgian press, 
radio and television language. Some 
calques taken from the Russian lan-
guage are particularly noteworthy:  
პრეზენტაცია გააკეთა „He/She made a 
presentation”, განცხადება გააკეთა 
„He/She made a statement”, მოხსენება 
გააკეთა „He/She delivered a report”, 
დასკვნა გააკეთა “He/She arrived at a 
conclusion”, ძირითადში „basically”.

In the Georgian Language Explana-
tory Dictionary the verb გაკეთება „to 
make/to do” has several meanings: 1. to 
produce/ to create something // to cook; 
2. to do work, to accomplish, to solve; 3. 
(figurative) to enrich, to do favor, to 
benefit; 4. to make fat, to make beauti-
ful; 5. to pass by, to cover, etc. 

When the said verb is connected to 
different nouns (presentation, report, 
conclusion, statement) it produces 
calques that, of course, must be replaced 
by more natural and relevant lexical 
units for the Georgian language. 

A. პრეზენტაცია გააკეთა – Сде-
лал пгезентацию  „He/She made a pre-
sentation”

Examples: რუსუდან მიხელიძემ 
საინტერესო პრეზენტაცია გააკეთა 
„Rusudan Mikhelidze made a very inter-
esting presentation” (There should be 
პრეზენტაცია გამართა // მოაწყო); 
კანონპროექტის პრეზენტაცია 
გააკეთა საქართველოს პარლამენტის 
დეპუტატმა და ავტორმა „The 
presentation about the draft law was made 
by the author, a member of the Georgian 
Parliament (there should be პრეზენტაცია 
გამართა // მოაწყო); შეხვედრაზე 
თითოეულმა სკოლამ მინი 
პრეზენტაცია გააკეთა „Each school 
made a mini presentation at the meeting” 
(there should be პრეზენტაცია გამართა 
//მოაწყო).

B. მოხსენება გააკეთა- Сделал 
даклад „He/She delivered a report”

Examples: პირველმა ვიცე-
პრემიერმა, ეკონომიკისა და 
მდგრადი განვითარების მინისტრმა 
მოხსენება გააკეთა კონფერენციაზე 
„The First Vice Minister, Minister of 

ON SOME EXAMPLES OF USING CALQUES

Maka Labartkava
PHDinPhilology Georgia. Arn. Chiqobavas state institute of linguistic
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Economy and Sustainable Development 
delivered a report at the conference”  
(There should be მოხსენება წაიკითხა 
// მოხსენებით გამოვიდა); 
კონფერენციაზე ასევე მოხსენება 
გააკეთა გაეროს ტურიზმის 
მსოფლიო  ორგანიზაციის 
გენერალურმა მდივანმა „The Secre-
tary General of the United Nations 
World Tourism Organization also deliv-
ered a report at the conference (There 
should be მოხსენება წაიკითხა // 
მოხსენებით გამოვიდა) ; 
საქართველოს პარლამენტში 22-მა 
გამომსვლელმა გააკეთა მოხსენება 
„22 speakers delivered reports at the 
Georgian Parliament (There should be 
მოხსენება წაიკითხა // მოხსენებით 
გამოვიდა)...

C. დასკვნა გააკეთა - Сделал вивоз, 
заклучение “He/She arrived at a 
conclusion”

Examples :  გილბერტმა 
საქართველოში არსებული 
პოლიტიკური ტენდენციის შესახებ 
რამდენიმე ზუსტი დასკვნა გააკეთა 
„Gilbert arrived at some precise conclu-
sions about the current political ten-
dencies in Georgia” (there should be 
დასკვნა გამოიტანა //  დაასკვნა); 
ტელეკომპანიაში აუდიტი შემოვიდა 
და დიდი ხანია დასკვნა გააკეთა 
„State auditors came to the TV company 
and arrived at a conclusion a long time 
ago (there should be დასკვნა გამოიტანა 
// დაასკვნა); ასეთი დასკვნა გააკეთა 
გერმანელმა ფსიქოლოგმა 
კრისტოფერ მიულერმა „German psy-
chologist Christopher Müller has ar-
rived at such a conclusion” (there should 

be დასკვნა გამოიტანა // დაასკვნა).
D. განცხადება გააკეთა - Сделал 

заяавление, заявил „He/She made a 
statement”

In certain contexts - He/She made a 
statement – is quite unnatural for the 
Georgian language. Thus, it can be sub-
stituted by a single word  განაცხადა 
„He/She stated”, e.g.  ამის შესახებ 
გადაცემის განხილვისას განცხადება 
გააკეთა პრესსპიკერმა „The press 
secretary made a statement about it 
when he was discussing the TV program 
(It is better to say განაცხადა 
პრესსპიკერმა); მის საქმეს 
მსაჯულები განიხილავენ – რა 
განცხადება გააკეთა ბრალდებულმა 
პროცესზე? „His case will be discussed 
by the jurors – What statement did the 
defendant make at the trial? (It is better 
to say რა განაცხადა ბრალდებულმა 
პროცესზე); გიორგი ქადაგიძემ ამის 
შესახებ ბრიფინგზე განცხადება 
გააკეთა „George Kadagidze made a 
statement about it at the briefing (It is 
better to say განაცხადა), etc. 

There are cases when the phrase 
განცხადება გააკეთა is absolutely jus-
tifiable in stylistic terms and cannot be 
replaced by the word  განაცხადა, e.g. 
საქართველოს ბანკმა ახალი, 
უნიკალური ფუნქციების მქონე 
ინტბანკის დანერგვის შესახებ 
განცხადება გააკეთა “The Bank of 
Georgia made a statement about the 
introduction of the internet banking 
with new unique features”; 
საქართველოდან გამგზავრების წინ 
ევროკავშირის  უმაღლესმა 
წარმომადგენელმა კეტრინ ეშტონმა 
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განცხადება გააკეთა „EU High Repre-
sentative Catherine Ashton made a 
statement before leaving Georgia”; 
მანუელ პელეგრინიმ განცხადება 
გააკეთა იაია ტურეს ტრავმასთან 
დაკავშირებით „Manuel Pellegrini 
made a statement about the injury of 
Yaya Toure”, etc. 

E. ძირითადში – в основном 
“basically”

In the Georgian Language Explanatory 
Dictionary ძირითადი „basic/main” is 
what servers as a starting point or basis, it 
means fundamental, main, e.g. ძირითადი 
კანონი „the basic law” – ელექტროსტატის 
ძირითად კანონს კულონის კანონს 
უწოდებენ „The basic law of electrostatic 
charges is called the law of Coulomb”; 
ძირითადი კბილი „molar tooth” – 
სიბრძნის კბილი მესამე ძირითადი 
კბილია და პირის ღრუში ყველაზე 
ღრმად მდებარეობს „A wisdom tooth is 
the third molar and it is the most posterior 
of the three”; ძირითადი ტონი  „main 
pitch” – ოფიციალური 
ურთიერთობისას ძირითადი ტონი 
ხდება მშვიდი, გაწონასწორებული „In 
a formal relationship the main pitch is calm, 
balanced”; ძირითადი საქმიანობა „main 
activities” – კომპანიის ძირითადი 
საქმიანობა არის უმაღლესი ხარისხის 
ჩაის, ყავისა და ტკბილეულის 
იმპორტი და რეალიზაცია „The main 
activities of the company are import and 
realization of high quality tea, coffee and 
sweets”; ძირითადი პრინციპები „basic 
principles” - ასევე გათვალისწინებულია 
ისეთი ძირითადი პრინციპები, 
როგორიცაა ხარისხიანი და 
ხელმისაწვდომი განათლება „The basic 

principles such as quality and affordable 
education should be taken into consider-
ation”;  ძირითადი ფუნქცია  „main 
function” –  მოდის ძირითადი ფუნქცია 
ადამიანებს შორის სოციალური 
განსხვავებათა ხაზგასმაა „The main 
function of fashion is to emphasize social 
differences among people”; ძირითადი 
დებულება „main provision” – 
მოლეკულურ-კინეტიკური თეორიის 
საფუძველს სამი ძირითადი 
დებულება წარმოადგენს „The basis of 
the molecular-kinetic theory is three main 
provisions”; ძირითადი ნიშნები „main 
signs” – დიაბეტის ძირითადი ნიშნები 
და სიმპტომები ჯაბა ექიმმა გაგვაცნო 
„Doctor Jaba informed us about the main 
signs and symptoms of diabetes”, etc. 

The word ძირითადი „basic/main” is 
often attested with the postposition ში that 
in most cases is improper, e.g. ძირითადში  
მას არასოდეს გამოუჩენია სისუსტე 
„Basically, he has never showed weakness” 
(there should be ძირითადად); 
სადოქტორო პროგრამები ძირითადში 
მისაღებია, გარდა ერთი არსებითი 
მნიშვნელობის შენიშვნისა „The doctoral 
programs are generally acceptable except for 
one essential flaw”  (there should be 
ძირითადად); გზა ძირითადში გადის 
მთაგორიან ადგილებში და 45-ე კმ-ზე 
კვეთს გომბორის ქედს „The path mainly 
goes through the mountainous areas and 
crosses the Gombori ridge on the 45th kilo-
meter” (there should be ძირითადად); 
ნაკლებად რთული ორგანიზმისთვის 
ძირითადში მიზანშეწონილი ქცევაა 
დამახასიათებელი „For a less complex 
creature mainly proper behavior is typical” 
(there should be ძირითადად); თქვენი 
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არგუმენტები ძირითადში მისაღებია, 
არ ველოდები შენიშვნებს „Your argu-
ments are basically acceptable, I do not ex-
pect any comments” (there should be 
ძირითადად); აქ ძირითადში 
ყურადსაღებია I ადგილზე 
დაფიქსირებულთა რიცხვი „The main 
thing here is the number of people who have 
taken the first place” (there should be 
ძირითადად); გადაწყვეტილება უკვე 
მიიღეს, ეს ძირითადში უკვე 
დამთავრებულია „The decision has al-
ready been made, basically, it has been com-
pleted”  (there should be ძირითადად).

In all of the above-mentioned exam-
ples the word ძირითადში is used in-
correctly. Instead of it the word 
ძირითადად must be used what we 
cannot say about the following contexts:  
გიორგი ძირითადში თამაშობდა, 
კახა მესამე მეკარე იყო „George was a 
starting player, Kakha was the third goal-
keeper”; ახლახან გააგრძელა 
კონტრაქტი, მაგრამ ძირითადში ვერ 
ხვდება „The contract has recently been 
renewed but he is not in the depth chart”; 
ჩელსიში კი მას ძირითადში 
მოხვედრის გარანტიას ვერავინ 
მისცემს „In Chelsea nobody will give 
him a guarantee to get into the depth 
chart”; მას ძირითადში თამაშის 
საშუალება არ ეძლევა „He is not giv-
en a chance to be in the depth chart”; 
ნაკრების სხვა მოთამაშეებს 
ძირითადში მოსახვედრად 
ერთმანეთში კონკურენცია მოუწევთ 
„The other players of the team will have 
to compete to get into the depth chart”, 
etc. 

As we can see in the said contexts the 

word ძირითადში indicates playing as a 
starting player/basic member of a team. 
Thus, this word is permissible in a col-
loquial speech that cannot be said about 
written documents. In the formal lan-
guage the above-mentioned examples 
will be presented as follows: გიორგი 
ძირითად გუნდში // 
შემადგენლობაში თამაშობდა, კახა 
მესამე მეკარე იყო; ახლახან 
გააგრძელა კონტრაქტი, მაგრამ 
ძირითად გუნდში // 
შემადგენლობაში ვერ ხვდება; 
ჩელსიში კი მას ძირითად გუნდში // 
შემადგენლობაში მოხვედრის 
გარანტიას ვერავინ მისცემს; მას 
ძირითად გუნდში // 
შემადგენლობაში თამაშის 
საშუალება არ ეძლევა; ნაკრების 
სხვა მოთამაშეებს ძირითად გუნდში 
// შემადგენლობაში მოსახვედრად 
ერთმანეთში კონკურენცია 
მოუწევთ, etc.

As known, „borrowing is one of the 
important ways to enrich a language but if 
it is not necessary, if an appropriate word 
can be found in our own vocabulary or if 
it is possible to derive it from the existing 
words, borrowing is unjustifiable (Chik-
ovaba: 1952, 115)”. 

The process of entering and establish-
ing calques in a language requires great 
attention and critical attitudes on every 
stage of the literary language develop-
ment as far as they may be covered threads 
for a language in terms of autonomy and 
systemic compatibility. 

Using the calques represented by us 
that are found in the language of press, ra-
dio, television or the internet and are the 
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result of the foreign language influence 
cannot be justifiable. The calques such as 
პრეზენტაცია გააკეთა, განცხადება 
გააკეთა (in certain contexts), მოხსენება 
გააკეთა, დასკვნა გააკეთა, ძირითადში 
are unnatural and improper for the Geor-
gian language. Avoiding them is one of the 
perquisites for the protection of the Geor-
gian language purity. 
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До цього часу певне коло питань про 
літературно-естетичні позиції Кароліни 
Шлегель-Шеллінг на сучасному етапі за-
лишається малодослідженою сторінкою 
зарубіжної літератури. Спеціалістів, які 
б цілеспрямовано займалися вивченням 
життя і діяльності К. Шлегель-Шеллінг, 
що безперечно становить видатну по-
стать німецької культури романтизму, 
не так вже й багато. Але у другій полови-
ні ХХ ст. інтерес до такої неординарної 
жінки, яка довго відчувала себе само-
тньою у колі діячів та письменників, по-
жвавився: в Німеччині вийшло декілька 
книг про неї, а саме: Б. Россбек «На зло 
щаслива» та З. Дамм «Кароліна Шлегель-
Шеллінг». Характеристика художньої 
творчості і світогляду Кароліни Шлегель-
Шеллінг у науковій літературі з герма-
ністики стисла, тому практично майже 
не досліджена у сучасному вітчизняно-
му літературознавстві. У цьому зв’язку 
інтерес до вивчення її творчості є зако-
номірним, сучасним і потребує відповід-
ного пошукового утілення в працях різ-
них жанрів.

Зацікавленість науковців постаттю 
Кароліни, звісно, живилася її діяльніс-

тю: культурною, літературною (хоча 
вона й не була письменницею), полі-
тичною, суспільною, також дружбою з 
відомими людьми того часу, участю у 
формуванні гуртка «ієнських роман-
тиків». Її ім’я згадується в працях з іс-
торії німецької літератури, окремих 
нарисах або аналізах творчості інших 
письменників Німеччини кінця ХVІІІ – 
початку ХІХ ст., переважно увагу скон-
центровано на персональних рисах 
цієї постаті, розглядається чуттєво-
психологічний тип Кароліни-жінки, 
що відігравала значну роль у процесі 
формування соціопсихологічної ат-
мосфери романтичного руху. У дослі-
дженнях німецьких германістів  – ро-
ботах К. Бьотгера [2], Г. фон Вільперта 
[4], відповідно до жанру наукового 
огляду поряд з біографічними даними 
про неї визначається роль у процесі 
становлення теорії романтизму. Їй 
приписували (поряд з Ф.  Шеллінгом, 
Е.Т.  А.  Гофманом, К.  Брентано) гучно 
відомий твір «Нічні пильнування Бо-
навентури». Зазначимо, що саме Каро-
ліна виявила остаточний вплив на по-
дальший розвиток творчої діяльності 

ПОСТАТЬ КАРОЛІНИ ШЛЕГЕЛЬ-ШЕЛЛІНГ У СПРИЙНЯТТІ 
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Мелітопольський державний педагогічний університет  
імені Богдана Хмельницького

Ключові слова: рецепція, романтизм, біографія.
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Ф. Шеллінга.
Чимало вчених підкреслюють уні-

кальність листів Кароліни: Г. Сейберт, 
Д. Норас, Х. Зоммер, Е. Санторо, Г. Хен-
чель. Вони в унісон відмічають, що 
особливої уваги заслуговують її листи, 
які містять багато інформації про по-
літичну і літературну ситуації того 
часу, а також про життя видатної жін-
ки і пов’язують ім’я Кароліни Шлегель-
Шеллінг з новим жіночим рухом.

Окремо можна виділити наукові 
розвідки в яких визначається особли-
ва роль Кароліни, яку вона відіграва-
ла у формуванні «ієнського гуртка» 
романтиків і була його центром. Так, 
дослідниця Г.  Іонкіс у дослідженні 
«Амазонки німецького романтизму» 
відмітила, що Кароліна, як і інші об-
даровані жінки того часу (наприклад, 
Доротея Мендельсон), була активною 
учасницею ієнського гуртка. Але саме 
вона стала його «душею». Авторка 
також зазначає, що на відміну від ін-
ших жінок, які плідно займалися літе-
ратурною діяльністю, Кароліна об-
межилася лише «начерками» [1]. Роз-
думуючи над роллю цих жінок, по-
збавлених будь-яких забобонів, 
Г.  Іонкіс відмітила, що «і Кароліна, і 
Доротея вносили в об’єднання дух 
безпосередності, „спрощення“, не до-
зволяючи чоловікам назавжди поли-
нути у надхмарну височінь. Вони не 
„заземляли“ їх на побуті, але спонука-
ли слухати пульс часу» [1].

Хоч вона і не була письменницею, 
про це також відмічають критики, але 
вважалася тією жінкою, що надихала 
багатьох поетів, письменників і була 

неперевершеною у риторичному крас-
номовстві. Цієї думки дотримуються 
майже всі дослідники літературної ді-
яльності Кароліни Шеллінг. На думку 
А. Сенфф, К. Шеллінг сьогодні в історії 
літератури обґрунтовано вважається 
однією з захоплюючих жінок [3].

Незважаючи на строкатість думок 
та оцінок діяльності Кароліни 
Шлегель-Шеллінг, майже усі дослід-
ники одностайні у визначенні функ-
ції, яку вона відігравала у формуванні 
романтизму в Німеччині, вони нази-
вають її «музою ієнського гуртка». 
Отже, літературознавці – як зарубіж-
ні, так і вітчизняні – визначають перш 
за все її видатну роль саме рушійної 
сили, ангажованого діяча у станов-
ленні та розвитку раннього роман-
тичного руху, унікальної за душевни-
ми якостями жіночої особистості, що 
надихала цей рух, становила його ду-
ховне осереддя, значною мірою визна-
чала світосприйняття митців слова. 
Загалом доводиться констатувати, що 
творчість Кароліни Шлегель-Шеллінг 
належним чином в українському літе-
ратурознавстві ще не поцінована. За-
лишається сподіватись, що цю літера-
турознавчу несправедливість уже 
найближчим часом буде виправлено, 
оскільки К. Шлегель-Шеллінг – пись-
менниця не лише невичерпна, а й за-
вжди сучасна.
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В подходе современной лингвисти-
ки к описанию категории рода в син-
хронном плане на первый план выдви-
гаются описания, ориентированные на 

исследование функционирования от-
дельных элементов категории рода, 
выяснение специфики ее поведения в 
тексте. Функционирование исследуе-
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Аннотация 
В статье рассматриваются способы определения категории рода, относящие-

ся к числу труднообъяснимых грамматических явлений. Показано, что категория 
рода представляет собой сложное диалектическое единство планов содержания и 
планов выражения. Отмечается необходимость пересмотра распространенного в 
современном языкознании мнения о роли согласования в системе грамматического 
рода. Установлено, что, несмотря на существенные различия между средствами 
определения рода, они объединены единым функциональным признаком. 

Abstract
The paper offers a ways of expressing the category of gender, relating to the number of 

difficult for explanation grammatical phenomena. It is shown that the category of gender is 
a complex dialectical unity of the plans of content and the plans of expression. The necessity 
of revising the common in the modern linguistics opinion concerned the role of agreement 
in the system of grammatical gender. It was found that despite of significant differences 
among the means of expression of gender, they are united with one functional feature.
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ческое значение, сфера функционирования категории рода, средства выражения 
категории рода.
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мой категории на нескольких языко-
вых уровнях объясняет популярное в 
отечественной лингвистике определе-
ние грамматического рода как «супер-
категории», которая в отличие от та-
ких, например, категорий, как вид, 
время или наклонение, связана более 
чем с одной частью речи. 

Категория рода проявляется на раз-
личных уровнях языковой структуры: 
лексико-семантическом, морфологи-
ческом и синтаксическом.

Будучи одним из основных средств 
воплощения грамматического понятия 
предметности (субстанции) и включая 
в сферу своего действия основной сло-
варный запас имени существительно-
го, категория рода характеризуется 
большим разнообразием и сложно-
стью форм своего обнаружения в раз-
ных слоях лексики.

Наиболее популярным в отече-
ственной лингвистике является опре-
деление грамматического рода как 
синтаксической категории. Синтакси-
ческий способ определения рода дей-
ствительно характеризуется наиболь-
шей универсальностью в некоторых 
языках, например, в славянских. Он 
состоит в том, что «с формой рода име-
ни существительного «согласуют» свои 
родовые формы, поясняющие его сло-
ва» [4, 177-178]. Например, в русском 
языке большой город, м.р.; большая де-
ревня, ж.р.; большое село, ср.р.

В немецком языке грамматический 
род также выявляется синтаксическим 
путем – в форме прилагательного, ме-
стоимения, числительного, сочетаю-
щегося с данным существительным, 

т.е. в форме согласуемого определения, 
например ein grosser Wald «большой 
лес», eine grosse Wiese «большой луг», ein 
grosses Tal «большая долина».

Кроме согласуемого определения 
синтаксическое выражение рода мо-
жет осуществляться в русском языке и 
через сказуемое, например: мужчина 
смеялся, м.р.; женщина смеялась, ж.р.; 
дитя смеялось, ср.р. В немецком языке 
глагольные формы не являются отра-
жателями родовых показателей. 

Однако формально-синтаксическая 
точка зрения на категорию справедли-
во подвергается критике многими уче-
ными. На тенденцию абсолютизации 
значимости согласования в роде как 
единственного средства выражения 
данной категории указывает А.Т. Аксе-
нов. По его мнению, эта тенденция 
проявляется в двух направлениях: 1) 
сужение понятия «план выражения 
рода» до рамок согласования в роде и 
2) расширение понятия «согласование 
в роде» путем подключения к нему тех 
средств выражения рода, которые не 
имеют никакого отношения к согласо-
ванию в роде [1, 14]. Первое направле-
ние нашло отражение во многих опре-
делениях понятия «род». Представите-
ли этого направления исходят из того, 
что род имен существительных выра-
жается в их дифференцированной из-
бирательной способности сочетаться 
со словоформами родоизменяемых 
элементов предложения (например, 
«свежий хлеб», «свежая хлеб», «свежее 
хлеб»; «свежая рыба», «свежий рыба», 
«свежее рыба» и т.д.). Правомочной, на 
наш взгляд, подобная трактовка может 
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считаться лишь для тех языков, в кото-
рых родовая классификация имен су-
ществительных выражается исключи-
тельно словоформами родоизменяе-
мых элементов предложения. Однако 
она не применима к языкам, в которых 
родовая классификация имен суще-
ствительных выражается в их избира-
тельной способности сочетаться с лю-
быми элементами предложения, раз-
личающимися по роду. К подобным 
элементам Аксенов относит артикли, 
местоимения-существительные, ме-
стоименные артиклоиды, изафетные 
показатели, релятивные частицы и 
другие средства выражения родовых 
классификаций существительных в 
различных родовых языках мира, вы-
ходящие за рамки понятия «согласова-
ние в роде» [1, 15]. Примером данному 
положению служит дифференциро-
ванная способность английских суще-
ствительных сочетаться с различаю-
щимися по роду элементами предло-
жения (личными, притяжательными и 
возвратными местоимениями 3-го 
лица ед. числа), например: 1) Tell the 
boy that he must do his home-work himself. 
«Скажи мальчику, что он должен де-
лать свое домашнее задание сам»; 2) 
Tell the girl that she must do her home-
work herself. «Скажи девочке, что она 
должна делать свое домашнее задание 
сама». В этих предложениях существи-
тельные boy «мальчик» и girl «девочка» 
дифференцированны к выбору место-
имений из общего набора английских 
местоимений, различающихся по роду: 
boy сочетается только с местоимения-
ми мужского рода, а girl - только с ме-

стоимениями женского рода; 3) Where 
is your house? It is far from here. «Где ваш 
дом? Он далеко отсюда». В этом пред-
ложении имя существительное house 
«дом» проявило способность сочетать-
ся только с местоимениями среднего 
рода. 

Дифференцированная способность 
к сочетанию с местоимениями, разли-
чающимися по роду, опирается на ро-
довую классификацию английских су-
ществительных, согласно которой су-
ществительное boy «мальчик» относит-
ся к мужскому, girl «девочка» - к 
женскому, а house «дом» - к среднему 
родовому классу.

В основе дифференцированной 
способности русских и английских су-
ществительных сочетаться с опреде-
ленными, различающимися по роду 
элементами предложения лежит еди-
ная трехродовая классификация. В 
каждом из данных языков имеется 
средство для выражения этой единой 
классификации. Различие заключается 
лишь в несовпадении этих средств (со-
гласование в роде в русском языке и 
местоименная соотнесенность в ан-
глийском). Однако это различие не 
является существенным: важно лишь 
то, что оба эти средства с одинаковой 
точностью и строгостью выполняют 
единую грамматическую функцию. 

Другим проявлением указанной тен-
денции является расширительное тол-
кование понятия «согласование в роде». 
Некоторые лингвисты относят сюда и 
местоименную соотнесенность, и ар-
тикль, и ряд других средств выражения 
рода, не имеющих отношения к согласо-
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ванию. Например, по мнению М.И. 
Стеблина-Каменского, «принадлеж-
ность существительных к тому или ино-
му роду выражается в норвежском язы-
ке в согласуемых с этим существитель-
ным артиклях, а также местоимениях и 
прилагательных [6, 29]. Однако разли-
чия между родовыми словоформами 
имен прилагательных и родоуказатель-
ными артиклями очевидны. В этой свя-
зи следует указать, что даже в относи-
тельно узких рамках индоевропейских 
языков наблюдаются несколько разли-
чающихся по своему характеру средств 
выражения рода, в том числе такие пере-
ходные типы, как местоименные арти-
клоиды [1, 15 ], являющиеся одним из 
способов выражения родовых класси-
фикаций в ряде иранских языков.

Отсюда мы можем заключить, что 
согласование не является универсаль-
ным средством выражения рода; род не 
может быть сведен к согласованию по-
тому, что согласование является лишь 
частным случаем выражения рода и не 
может быть единственным признаком, 
на основе которого можно было бы су-
дить об отсутствии или наличии его в 
языке. В связи с развитием в индоевро-
пейских языках аналитических тенден-
ций согласование в роде отошло в ряде 
языков как средство выражения рода 
на второстепенные и третьестепенные 
позиции, а в некоторых случаях оно со-
хранилось в виде остаточных тенден-
ций или исчезло совсем.

Таким образом, необходимо пере-
смотреть распространенные в совре-
менном языкознании мнения о роли и 
месте согласования в системе грамма-

тического рода, поскольку во многих 
индоевропейских родовых языках со-
гласование явно идет на убыль, а в не-
которых языках прекратило свое су-
ществование, уступив место другим 
средствам выражения рода. Различные 
средства выражения рода объединя-
ются единством их функциональной 
задачи: они призваны выразить на 
грамматическом уровне родовую клас-
сификацию особых слов, обладающих 
предметным значением – имен суще-
ствительных [5, 120]. 

Общепризнано, что любая грам-
матическая категория имеет номи-
нативные и синтаксические элемен-
ты в своем содержании. В силу этого 
приобретает актуальность также 
синтаксическое значение, понятие 
которого введено в научный обиход 
И.А. Мельчуком [3]. Если номина-
тивное значение непосредственно 
отражает внеязыковую действитель-
ность, то синтаксическое значение 
отражает лишь способность слово-
формы вступать при построении 
фразы в определенные типы синтак-
сической связи с определенными 
классами словоформ.

Синтаксические значения могут 
быть фиксированными и автономны-
ми. В сочетании «высокий стул» связь 
между высотой и стулом основана на 
явлении объективной действительно-
сти, а то, что со словом «стул» соеди-
няется именно форма «высокий» (а не 
«высокая, высокое»), мотивировано 
языковой реальностью.

Материал категории рода свидетель-
ствует о том, что к сфере семантики от-
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носятся не только номинативные, но и 
синтаксические элементы значения. Хо-
рошо известно, что «немотивирован-
ный» род неодушевленных существи-
тельных может стать источником тон-
ких семантических эффектов. Персони-
фикация на основе категории рода, 
издавна характерная для различных 
жанров и стилей художественного твор-
чества, наделяет объекты, переданные с 
помощью женского рода, свойствами 
женского пола, а объекты, обозначенные 
мужским или средним родом, – свой-
ствами мужского пола. Например: в рус-
ской традиционной поэзии в поэтиче-
скую семантику слова «береза» входят 
гендерные компоненты «девушка», «не-
веста», «молодая», «красивая» и др. Про-
блеме взаимосвязи грамматического 
рода и гендерных концептов посвящены 
многочисленные исследования гендер-
ной лингвистики [7].

Широкое распространение персо-
нификации обусловлено тесной взаи-
мосвязью и взаимозависимостью но-
минативных и синтаксических элемен-
тов содержания категории рода. Номи-
нативное содержание грамматической 
категории не следует отождествлять с 
лексическим значением. Номинатив-
ное содержание грамматической кате-
гории – лексическое значение, выра-
женное грамматическим способом, т.е. 
регулярно и обязательно. Лексическое 
значение шире номинативного, так как 
вбирает в себя те синтаксические зна-
чения, которые заданы в значениях 
классификационных категорий. Значе-
ние рода у существительного входит в 
его лексическое значение.

Кроме синтаксических и лексико-
семантических средств выделяют и 
морфологические средства выражения 
категории рода.

В некоторых языках одним из 
основных критериев родовой соотне-
сенности слова является звуковой (и 
графический) облик его окончания 
(финали) в форме единственного чис-
ла. В русском языке важными показа-
телями рода, кроме форм именитель-
ного падежа, являются окончания кос-
венных падежей. Морфологическими 
признаками принадлежности суще-
ствительного к одному из трех родов 
являются различия в системах падеж-
ных флексий. Когда формы имени-
тельного падежа не могут служить 
определителями рода, особенно это 
касается имен существительных с ко-
нечным мягким согласным, многие из 
которых имеют неопределенный мор-
фологический облик, то основными 
различителями рода служат косвенные 
падежи: ср. рус. «локоть – локтя» 
(м.р.), но «кость – кости» (ж.р.).

Связь между формой слова и грам-
матическим родом слова характерна 
также и для немецких имен существи-
тельных. Примечательно, что форма 
слова может иметь решающее значе-
ние даже при определении рода лич-
ных существительных (ср. das Mädchen 
«девочка» (ср.р.), das Söhnchen «сыно-
чек», (ср.р.). Наиболее наглядно связь 
между формой слова и грамматиче-
ским родом прослеживается у произ-
водных имен существительных. По 
словообразовательному аффиксу мож-
но почти всегда безошибочно опреде-
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лить род имени существительного. Од-
нако и у корневых слов можно обнару-
жить связь между формой слова и 
грамматическим родом, так как грам-
матический род связан со всей систе-
мой грамматических форм имени су-
ществительного. Форма именительно-
го падежа, взятая отдельно от всей па-
радигмы словоизменения, не несет в 
себе указаний на грамматический род 
слова, ср. Wand «стена» и Strand 
«пляж», однако при сравнении пара-
дигм склонения данных существитель-
ных в единственном числе Wand и 
Strand ясно обнаруживают свою родо-
вую принадлежность, так как типы 
склонения существительных тесней-
шим образом связаны с родовой клас-
сификацией. 

Таким образом, в немецком языке 
так же, как и в русском, хотя в менее 
отчетливой форме, прослеживается 
взаимосвязь между родовой класси-
фикацией и грамматическим оформ-
лением имен существительных

Особенностью немецкого языка яв-
ляется систематическое выражение 
рода имен существительных в артикле. 
Поскольку определенный и неопреде-
ленный артикли имени существитель-
ного развивались на основе сочетания 
существительного с согласуемым ука-
зательным местоимением и числитель-
ным один, выражение рода имени су-
ществительного в артикле происходи-
ло первоначально тем же синтаксиче-
ским путем, что и у прилагательных, 
местоимений, числительных. Однако в 
виду того, что в ходе своего развития 
артикль обособился от местоимений и 

числительных, выражение рода имени 
существительного при помощи арти-
кля также приобрело качественно осо-
бый характер. Оно перешло из области 
синтаксических способов в способ 
морфологический, так как в современ-
ном немецком языке сочетание арти-
кля с именем существительным пред-
ставляет собой не словосочетание, а 
сложную аналитическую форму слова.

В единственном числе всего суще-
ствует 24 формы определенного и нео-
пределенного артикля. (Они склады-
ваются из 2 форм артикля, помножен-
ных на 3 родовые формы, помножен-
ных на 4 падежных формы).

Но не все формы артикля четко 
определяют род существительного: 
некоторые падежные формы муж-
ского и среднего рода совпадают, а 
во множественном числе все они 
становятся нейтральными по отно-
шению к роду.

Исследование категории рода с по-
зиции способов ее определения дало 
следующие результаты: 1) грамматиче-
ская категория рода представляет со-
бой довольно сложное диалектическое 
единство планов содержания и планов 
выражения, она возникает, формиру-
ется и видоизменяется под комплекс-
ным воздействием экстрасистемных и 
внутрисистемных факторов; 2) несмо-
тря на существенные различия между 
средствами выражения рода, они объ-
единены единым функциональным 
признаком – все они служат инстру-
ментом выражения родовых класси-
фикаций существительных на грамма-
тическом уровне.
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Нові тенденції в літературі кінця 
ХХ  – початку ХХІ ст., творчі пошуки 
митців цього періоду привертають 
увагу сучасних літературознавців і на-
уковців. Особливий інтерес викликає 
творчий доробок поетів-дев’ятдесят-
ників, які заявили про себе в час важ-
ливих суспільних перетворень, що до-
корінно змінили соціально-політичний 
устрій країни та вплинули на систему 
художньо-естетичних цінностей у ці-
лому. Перипетії тогочасної доби зна-
йшли своє яскраве відображення в 
збірці І.  Андрусяка «Отруєння голо-
сом» (1996), яку Є.  Баран назвав 
«книжкою-метафорою» [3, 7]. Поетич-

ні твори збірки пригнічують своїм 
змістом і енергією деструкції. Тут на 
тлі «Всесвітнього Потопу» відбуваєть-
ся суперечлива боротьба: «Бога  – Са-
тани, Авеля  – Каїна, Івана Хрестите-
ля – Саломеї, «Він або я або Він», Бога 
з Машини – Жебрака у Фраку» [3, 7].

Творчість І.  Андрусяка була 
об’єктом літературознавчих студій і 
праць сучасних науковців та критиків, 
зокрема Є.  Барана, І.  Бойчука, Юлії 
Логвиненко, В. Моренця, Ірини Старо-
войт та ін. Однак здебільшого дослід-
ники приділяли увагу окремим творам 
чи певним аспектам доробку митця в 
контексті розгляду покоління 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СУЧАСНОЇ ДІЙСНОСТІ КРІЗЬ ПРИЗМУ 
БІБЛІЙНИХ МОТИВІВ ТА ОБРАЗІВ ЗБІРКИ ІВАНА 
АНДРУСЯКА «ОТРУЄННЯ ГОЛОСОМ»

Сварич Н. З.
Кандидат філологічних наук  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

У статті розглянуто біблійні мотиви та образи поетичної збірки Івана Ан-
друсяка «Отруєння голосом», крізь призму яких митець осмислює суперечності 
сучасної дійсності й важливі морально-етичні проблеми людства, проаналізова-
но семантичну наповненість ключових образів. З’ясовано, що мотиви та образи 
митець проектує на сучасність, шукаючи в них причини духовного занепаду 
тогочасного суспільства.

Ключові слова: провідні мотиви, біблійні образи, біблійні мотиви, міф, сві-
тоглядна концепція.

The article analyzes Biblical motives and images of Ivan Andrusyak’s poetry collec-
tion Poisoning by Voice, in which the poet reflects on the contradictions of modern 
reality and important moral and ethical problems of mankind, analyzes the semantic 
content of key images. It has been considereal that the poet projected the motives and 
images of his poems to the present, seeking in them the reasons for the spiritual decay 
of the contemporary society.

Kea words: leading theme, Biblical motives, Biblical іmages, myth, figurative 
system.
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дев’ятдесятників. Тож, недостатньо до-
слідженим залишилося питання інтер-
претація біблійних образів та мотивів 
на прикладі збірки «Отруєння голо-
сом», що й зумовлює актуальність на-
шої роботи.

Мета даної розвідки  – проаналізу-
вати систему біблійних образів збірки 
«Оруєння голосом» І. Андрусяка, крізь 
призму яких митець осмислює супер-
ечності сучасної дійсності та важливі 
морально-етичні проблеми людства.

Митці-дев’ятдесятники, до яких на-
лежить І.  Андрусяк, відчували неста-
більність, невизначеність, ворожість і 
хаотичність сучасного світу, тому голо-
вним напрямом їхньої творчості було 
«філософсько-естетичне осягнення 
його законів, таємниць людської психі-
ки» [9, 60] і звернення до різних міфів, у 
тому числі й біблійних як «найбільш 
ґрунтовного способу поетичного піз-
нання світу» [8, 191]. На зламі тисячо-
літь, у біблійних мотивах й образах, які 
набули нового смислового наповнення 
та звучання, поети шукали сенс буття, 
прагнули переосмислити важливі ідеї, 
вирішити глобальні проблеми, що іс-
нували в усі часи, та сформулювати ду-
ховні настанови, яких потребувало то-
гочасне суспільство.

Літературознавець Маріанна Кія-
новська в українській літературі 90-х 
років виокремила три течії, відповідно 
до своєрідності інтерпретації та вико-
ристання міфу митцями у своїй твор-
чості. Зокрема, є «поети, для яких 
основним засобом міфологізації є 
Пам’ять як первісне світовідчуття 
(Р. Скиба)» [5, 134]. При цьому в їхніх 

текстах «культурософські та історичні 
традиції стають вторинними або ж 
архаїзуються, фольклорне начало не 
утилізується» [5, 134]. До іншої групи 
належать «поети, для яких міф є осно-
вним засобом іронічного відсторонен-
ня» [5, 135]. Представники цього на-
пряму трансформують міф, експери-
ментують з формою і змістом, вдають-
ся до гри, яка «десакралізує пам’ять», 
творять «неоміфологізм», і «засобами 
бриколажу […] створюють “внутріш-
ні” текстові архетипи та міфологічні 
моделі» [5, 135]. Однак, на її думку, є й 
такі поети, які не дотримуються схеми 
сюжету, вдаються до деміфологізації, 
«руйнуючи здевальвовані стереотипи 
міфологічного мислення» [5, 135]. До 
них можна віднести І.  Андрусяка, 
Ю.  Бедрика, С.  Жадана тощо. Третій 
напрям становлять «поети, для яких 
практика міфологізування зводиться 
до засвоєння найбільш зовнішнього 
рівня  – культурних алюзій, цитацій 
(включаючи приховане і опосередко-
ване цитування), які пов’язані з мета-
текстовими структурами» [5, 136], не-
рідко слугують лише засобами нази-
вання та не сприймаються як міфеми.

Водночас Маріанна Кіяновська за-
значила, що у творчості багатьох 
дев’ятдесятників, зокрема й І.  Андру-
сяка, домінує «надісторичний модус, 
притаманна постмодернізму позачасо-
вість» [5, 136]. Посилаючись на вислів 
К. Леві-Стросса, який писав про те, що 
«міф стає деривацією витіснених по-
чуттів», дослідниця вказує, що міф є 
інструментом, який служить як «мі-
кроаналіз глибинних шарів психіки 
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особи, яку з деякою натяжкою можна 
назвати “ліричним героєм”» [5, 141].

До проблеми використання міфу 
звернулася і Юлія Логвиненко, яка за-
уважила, що поети-девятдесятники, у 
тому числі й І.  Андрусяк, своєрідно 
трансформували біблійні міфи і по-
кладали віру в порятунок людства на 
Бога: «[…] тяжіння до традиційних 
міфопоетичних образів у творчості 
цих митців обумовлено не стільки їх-
нім прагненням до оновлення поетич-
них образів, скільки суспільно осмис-
леною необхідністю знайти в мінливо-
му, часто апокаліптичному світі ста-
більні цінності та орієнтири. Саме 
тому присутність у поетичній тканині 
їхніх поезій біблійних сюжетів тракту-
ємо […] як спосіб світобачення, що 
містить у собі традиційні біблійні уяв-
лення про світ, моральність, людське 
буття» [8, 58].

До збірки «Отруєння голосом» на-
лежить вірш «укрлянд казали  – межі 
замку…», у якому алюзія на біблійний 
мотив зради Ісуса Христа яскраво від-
творює справжній стан теперішнього 
суспільства з його зрадливістю, під-
ступністю і бездуховністю: «їдеш дру-
гий – глина кароока / дистрофічна хата 
з лободи / легше дочекатися пророка / 
аніж докопатися води» [2, 35], «чи бо-
явся зради на світанку» [2, 35]. Автор 
поезії висловлює своє розчарування та 
зневіру, оскільки «кожнохвилинно від-
бувається крах якоїсь ілюзії, вимріяна 
дійсність відсувається все далі й далі» 
[5, 141], і порівнює сучасність із зи-
мою: «не до шляхти ця зима повзу-
ча…» [2, 35].

На окрему увагу заслуговує ще один 
філософський вірш «Предтеча», що 
складається з чотирьох частин, має 
форму внутрішнього монологу пред-
течі і є «сповіддю предтечі» [8, 100], 
яку Іван Андрусяк проектує на сучас-
ну українську дійсність, на що вказує 
звертання «козаче»: «до гори козаче / 
догори» [2, 93].

Головний герой аналізованого тво-
ру зневірений в людях та в значущості 
свого слова, що вдало передає 
іронічно-зменшувальний тон вірша: 
«набридло дертися в пресвітери / бо 
на пораненій горі / виписують драж-
ливі літери / архістратиги комарі» [2, 
92]. Предтеча усвідомлює, що його 
проповіді і бажання донести христи-
янські цінності до людей, не мають 
ніякої сили й не здатні вплинути на 
соціум, втілений тут в образі «прерій-
ної трави» та палеоліту: «…бо крізь 
твоє гебрейське казання зростає пре-
рійна трава» [2, 92], «що за всім оцим 
палеолітом» [2, 92].

Моральний занепад і зло цілком 
поглинули суспільство, у якому най-
більшу вагу тепер мають матеріальні 
речі: «…над окрушинами хворими / 
витає прерійний дракон» [2, 92], «за-
втра біле платтячко на виріст / в дар 
запропонують лихварі» [2, 92]. З пли-
ном часу людство поступово відмовля-
ється від християнських настанов і 
вчення Івана Предтечі: «завтра нагада-
єшся нівроку / що тебе й в помині не 
було» [2, 92]. Образ двох доріг свідчить 
про складність зробити подальший 
вибір у служінні людям, тому пророк 
покладає всі сподівання на Ісуса Хрис-
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та: «утікатиму в синій грот / щоб не 
бачити ким я став / дві дороги як еша-
фот / подаруйте мені христа» [2, 93].

У фінальних рядках поезії ліричний 
герой висловлює віру у відродження 
духовних цінностей. Однак образ Іуди 
та частково трансформований біблій-
ний сюжет про прихід трьох царів до 
новонародженого Ісуса Христа вказу-
ють на те, що «ще не знята юдина об-
лога» [2, 93] і підступність та зрада за-
володіли світом: «і яскиню юного 
даждьбога / не знайшли ще тріє лісни-
ки» [2, 93]. Образ Дажбога, язичниць-
кого «бога світла і сонця, бога-давателя 
всякого добра» [2, 76] увиразнює голо-
вну думку твору.

Не оминув автор і проблеми транс-
формації релігійних канонів і занепаду 
народних традицій та обрядів, що було 
дуже актуальним у радянський період. 
Так, у вірші «Вертеп», який можна від-
нести до особистісної лірики, зрілий 
митець згадує своє дитинство, вертеп, 
колядників, батьків, іронічно зауважу-
ючи, що нині відбулася втрата відчуття 
святості і шанобливого ставлення до 
релігії: «прийде зоря і стане на порозі 
чужого дому / і янголята білі голі босі 
прийдуть по тому / послухай синку за-
вели колядку сусідські дітки / раз янго-
лятко два янголятко а третє дідько / не 
плач іванку помовч іванку допоки змо-
га / приходить чорт зриваючи горлянку 
/ хвалити бога» [2, 100]. Усе це знайшло 
своє відображення в образах «напівза-
бутих палестин» та «триглавого хрес-
та»: «а кого тепер забути / пом’янути 
перед раєм / на один-єдиний бутель / є 
пророків ціла зграя» [2, 99].

Символічним у поезії «по чорних 
схилах як зоря повзуча…» виступає 
образ хліба, який є алюзією на обряд 
хлібопереломлення Месією [Марка 
14:22]. Вдаючись до цього образу, ав-
тор наголошує на необхідності вну-
трішніх змін кожної окремої особис-
тості та дотримання свого призначен-
ня упродовж усього життя: «по чорних 
схилах як зоря повзуча / острогів ка-
лендарна суєта / зламати хліб немов 
зламати учня / щоб з нонпареля голос 
вилітав» [2, 9]. Темна кольорова палі-
тра в негативному значенні інтенсифі-
кує ідейний задум автора: «чорні схи-
ли», «темні ебоніти», «щоб засвітився 
танець дядька віта / червоним і корич-
невим обом» [2, 9].

Біблійні образи та мотиви особли-
во гостро звучать у поемах «Каїн» і 
«Саломея», які вражають фрагментар-
ністю структури твору, переплетенням 
неримованих і римованих рядків, 
вкрапленням прозових текстів, вико-
ристанням мовних засобів фольклор-
ної і біблійної поетики («не та мене 
обдурила що зламала весла / а та мене 
обдурила що під серцем несла», «про-
сили батько просили мати / і я вас про-
шу покатувати» [], «ісаак породив яко-
ва / яків породив саву / сава породив 
петра / петро породив гаврила / гаври-
ло породив данила / о яке вели канське 
кровозмішення» [2, 90]).) тощо.

У поемі «Саломея», яку дослідниця 
Юлія Логвиненко назвала «психологіч-
ною студією» [8, 52], розповідь ведеть-
ся від першої особи. Головною герої-
нею твору є Саломея, що «була жінкою 
Зеведея, матір’ю апостола Якова й 
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апостола Івана» [Мрк. ХV, 40, 41]. На 
нашу думку, автор, прагнучи відтвори-
ти суперечливість світу, передає вну-
трішній стан не лише Саломеї, але й 
загалом жінки, яка хоче осмислити 
причини непорозуміння, виникнення 
конфліктів, трагізм власної долі, від-
чуваючи при цьому певну роздвоє-
ність душі: «я не знаю тебе / межи цих 
катувальних машин / межи цих косто-
мах / без брів і очних заглибин / я хочу 
тебе закінчити / долотом / ніби камін-
ну бабу / я хочу знати твоє ім’я / аби 
загубити» [2, 55].

Через потік свідомості ліричної ге-
роїні і використання давньогрецьких 
міфів та біблійних легенд, автор зміг 
«вийти на більш широкий рівень уза-
гальнень, аж до моделювання цілісної 
картини світу та людини» [8, 53]: «цей 
пустельний міраж ці чорні легіонери» 
[2, 52], «побити камінням збирача по-
датків загнати до храму мінял і спали-
ти той храм все це під владою жінки з 
волоссям змій» [2, 53].

За основу поеми «Каїн» взято бі-
блійний сюжет про братовбивство 
Авеля Каїном [Бут. IV, 1, 9], що було 
вчинене в давнину, однак не втратило 
актуальності і сьогодні. Відомо, що 
Каїн любив Авеля, проте «вбив свого 
брата чабана за те, що дари останнього 
Бог прийняв, а дари самого Каїна не 
прийняв» [8, 67]: «два брати / як два 
полюси / снігом заметені // я люблю 
тебе брате / бо ти його любиш // я лю-
блю тебе / бо його ненавиджу» [2, 86]. 
Через такий страшний злочин Бог за-
лишив землю, що надзвичайно впли-
нуло на Каїна, який, боячись бути по-

караним, молиться і просить Бога по-
вернутися: «отче наш / що єси на небі / 
а не на землі / хай святиться ім’я твоє 
// ти дарував рай / матері моїй / ти да-
рував плоть / синам твоїм // ти дух наш 
бентежний / і хліб наш насущний // 
кров’ю твоєю / що моїм венам переда-
на / заклинаю тебе / вернися…» [2, 87]. 
Так і в сучасному суспільстві втрата 
віри в Бога породила бездуховність та 
моральний занепад.

Сюжет твору вражає глибоким пси-
хологізмом, зануренням у внутрішній 
світ головного героя твору Каїна, яко-
го, на думку дослідниці Юлії Логви-
ненко, автор створив як «бунтаря-
богоборця: вбивство брата пояснюєть-
ся не заздрістю і ворожнечею до Авеля, 
а виявом протесту проти Бога як вер-
ховного тирана, творця й охоронця 
недосконалої, несправедливої світобу-
дови, а також проти людей, що скніють 
у жалюгідній рабській покорі й сми-
ренності перед небесним владикою» 
[8, 48]. У монолозі Каїна відтворено 
його роздуми про рівність Бога і лю-
дей: «ми однієї крові / я і бог» [1, 86], 
про матір Єву, якої він у поемі домага-
ється: «розігнати отари / розчистити 
ліс / і запліднити матір» [2, 88], про 
скорене пасивне людство, втілене в об-
разі шершнів і риби, та про сучасність 
як про «рептильну еру»: «гніздяться 
птахи / рояться шершні / шеренги / … 
розімкнути б це лоно / посіяти зерна 
добірні / тут приживеться пшениця» 
[2, 88], «або мені / легшає / або світ / 
божеволіє / відсвіт загублених візій / і 
хрест над могилою брата / давно від-
цвіли / гусне морок / рептильної ери / 
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повільно / вмирає риба» [2, 91]. Згадує 
Каїн і про майбутні покоління, уже на-
роджені в гріху, що яскраво увиразнює 
анафора: «що народиться / мамо / від 
наших любощів // хрест на тобі / хрест 
на мені / хрест на вікні // мічені / м і ч 
е н і / мі / че / ні-і-і…» [2, 89].

Внутрішній монолог Єви, яку автор 
ототожнює з грецькою богинею Геєю, 
що за найдавнішими переказами «була 
матір’ю людей і великою оселею мерт-
вих, похованих у її лоні» [10, 55], звер-
нений до Бога і сповнений відчаю та 
розчарування: «муже мій муже / вер-
нись подивись / на рай твій страшний // 
один убитий / другий божевільний / 
третього / оскверненого / в утробі 
ношу» [2, 90]. Для відтворення розпачу 
Єви поет використав уривчасті синтак-
сичні конструкції та усічення рядка: «я 
вже не єва / я / вже / не / є…» [2, 90].

Водночас частини твору, які значно 
відрізняються за обсягом, становлять 
цілісний внутрішній монолог, яким, за 
словами Юлії Логвиненко, автор зумів 
«із протилежних позицій показати 
емоції, переживання, духовну суть, 
особливості світобачення кожного з 
героїв поеми» [8, 47], звернувшись до 
«такої форми використання міфу як 
реконструкція сюжету, інтерпретова-
ного з більшою чи меншою мірою 
«осучаснення» [8, 49].

Використав автор і образи язич-
ницьких богів Сварога та Ярила, тим 
самим підсумувавши, що «людство 
хвилюють однакові проблеми із часів 
становлення й до наших днів» [10, 49]: 
«зійди свароже / ясен стежиною / та й 
до господойки … / куштуй свароже / 

трути ялової / зілля пекучого … / воз-
неси свароже / гілку шипшини / на 
світел престол» [2, 85], «благослови 
яриле / взяти брата на вила» [2, 85]. На 
окрему увагу заслуговують образи ле-
бідки й голубки, які на противагу грі-
ховності та злу втілюють первозданну 
райську чистоту і близькість з Богом 
та водночас відтворюють контраст-
ність і суперечливість буття: «доки ле-
бідка гралася небо захмарило / доки 
небо захмарило земля змарніла» [2, 
85], «пливе у човні голубка молитву 
читає» [2, 85].

Отже, проведений аналіз поезій 
збірки «Отруєння голосом» дає змогу 
зробити висновок, що І. Андрусяк нео-
дноразово використовує біблійні мо-
тиви та образи, які по-своєму інтер-
претує, нерідко осучаснюючи їх та пе-
реносячи на український ґрунт. Обра-
зи Саломеї, Каїна, Авеля, Предтечі, 
мотиви зради Ісуса Христа, братовбив-
ства, хлібопереломлення тощо, дозво-
ляють митцеві глибше осмислити важ-
ливі морально-етичні проблеми люд-
ства та перипетії сьогодення й осягну-
ти причини духовного занепаду 
соціуму.
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XXI століття – це століття наукових 
відкриттів, нових технологій, стрімко-
го розвитку цивілізації. Звісно, такий 
розвиток відобразився на розвитку єв-
ропейських мов сприяв посиленню но-
вих мовних контактів між країнами 
Європи, а також появі великої кількос-
ті термінів для позначення нових по-
нять в галузі екології. Відповідно, на-
були розвитку і переклади в цій галузі, 
які сприяють взаєморозумінню та об-
міну досвідом [2].

Розкриваючи специфіку перекладу, 
теорія перекладу вивчає три ряди фак-
торів, які повинні враховуватись при 
описі перекладів цього типу. По-перше, 
сама по собі належність оригіналу до 
особливого функціонального стилю 
може мати вплив на характер перекла-
дацького процесу і вимагати від пере-
кладача застосування особливих мето-
дів і засобів. По-друге, орієнтування 
на подібний оригінал може передбачи-
ти стилістичні характеристики тексту 
перекладу, а, відповідно і необхідність 
вибору таких мовленнєвих засобів, які 
характеризують аналогічний функціо-
нальний стиль в мові, з якої перекла-
дають. По-третє, в результаті взаємодії 

цих двох факторів можуть проявляти-
ся перекладацькі особливості, 
пов›язані як із спільними та відмінни-
ми рисами мовленнєвих ознак анало-
гічних функціональних стилів двох 
мов, так і з особливими умовами та за-
вданнями перекладацького процесу 
цього типу.

В рамках кожного функціонально-
го стилю можна виділити деякі мов-
леннєві особливості, вплив яких на 
хід та результат процесу перекладу є 
дуже значним. Наприклад, при пере-
кладі екологічних текстів з німецької 
мови використовуються технічні тер-
міни та спеціальна лексика. Характер-
ними рисами такого перекладу є ін-
формативність, логічність (чітка по-
слідовність та зв›язок між основною 
ідеєю та деталями), точність та 
об›єктивність, ясність та зрозумілість. 
Окремі екологічні тексти можуть мати 
названі риси в більшій чи меншій 
мірі. Однак, у всіх таких текстах є ви-
користання мовленнєвих термінів, які 
сприяють задоволенню потреб еколо-
гічної сфери спілкування. Під термі-
ном розуміють слово (групу слів), яке 
має в межах окремої галузі чи спеціа-

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЕКОЛОГІЧНИХ ТЕКСТІВ 
З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
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лізації конкретний і єдиний смисл, 
який виключає будь-яку можливість 
іншого розуміння чи тлумачення, яке 
б відрізнялося від розуміння, перед-
баченого автором [1].

Так, наприклад, наведені нижче 
слова і групи слів є термінами:

1. die Solarenergie – сонячна енергія;
2. die Emissionen – викиди;
Ein Bericht des Zwischenstaatlichen 

Ausschusses für Klimaänderung (IPCC) – 
Міжурядова група експертів зі зміни 
клімату (МГЕЗК).

Із вищенаведених прикладів видно, 
що термін може бути однослівним і 
складатися з одного ключового слова, 
або представляти термінологічну групу, 
до складу якої входить ключове слово і 
ядро групи, одне чи декілька означень, 
які уточнюють чи модифікують суть 
терміна [2].

Процес побудови складного терміна 
можна представити таким чином:

1. der Schädigungs – пошкодження;
2. der Schädigungsfaktor  – фактор 

ушкодження
Переклад складної термінологічної 

групи являє собою ряд логічно обу-
мовлених операцій, які виконуються в 
наступній послідовності:

1. переклад ключового слова як пер-
винного значущого елемента групи;

2. при перекладі ключове слово пе-
реходить з характерного для німецької 
мови крайнього правого положення в 
ліве чи крайнє ліве положення, харак-
терне для структури українських тер-
мінологічних груп;

3. переклад ключового слова разом 
із першим уточнюючим, тобто най-

ближчим до базового слова лівим озна-
ченням [2].

Таким чином, переклад німецької 
термінологічної групи відбувається в 
порядку її побудови, тобто справа налі-
во. Переклад простих термінів, які вхо-
дять до складу групи повинен бути адек-
ватним і відповідати значенням, які при-
йняті спеціалістами в галузі екології.

Терміни повинні забезпечувати чіт-
ку і точну вказівку на реальні об›єкти і 
явища, створювати однозначне розу-
міння спеціалістами інформації, яка 
передається.

Тому до такого типу слів 
пред›являються особливі вимоги. 
Перш за все термін повинен бути точ-
ним, тобто мати чітко визначене зна-
чення, яке можна розкрити шляхом 
логічного визначення, яке дозволить 
визначити місце поняття, позначеного 
терміном. Якщо терміном das 
Umkoppen позначають межу надзви-
чайної евтрофікації водойми, то ніякі 
інші прилади чи частини водойми цим 
терміном не можна називати.

В ролі термінів можуть використо-
вуватися як слова, які вживаються 
лише в межах конкретної галузі, так і 
спеціальні значення загальноприйня-
тих слів. Такі, наприклад, лексичні 
одиниці, як das Nitrat, saurer Regen, які 
часто вживаються в текстах з екології, 
важко зустріти за межами науково-
технічних матеріалів.

В той же час в цих текстах зустріча-
ються і такі терміни, які всім добре ві-
домі і мають загальновживані значен-
ня: der Empfanger, der Schaden, raumlich 
begrenzte Objekte.
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Перевага в екологічній терміносис-
темі надається складеним за структу-
рою термінам, які комплексно виража-
ють власне екологічну семантику, на-
приклад: das Pufferökosystem, die Puf-
ferzone, ökologischer Ausgleichsraum 
(буферна зона).

Велика увага приділяється систе-
матичності новостворених термінів. 
Так, деякі слова, які вживаються як 
перша частина складних іменників, 
набувають нових значень. Напри-
клад:

1. Іst  – der Istwert – фактичне 
значення, der Istquertschnitt – дійсний 
переріз;

2. Soll – der Sollwert – задане значення, 
der Sollmafi – заданий розмір;

3. Nenn – die Nennwert – номінальне 
значення, die Nennleistung – номінальна 
потужність.

Широке використання дієслівних 
термінів-словосполучень є характерним 
для німецької екологічної літератури. У 
таких словосполученнях дієслово втрачає 
самостійне значення і разом з іменником 
набуває іншого значення, наприклад: ді-
єслово bringen означає «приносити», а в 
словосполученні zum Einbau bringen, яке 
перекладається «встановлювати» дієсло-
во втрачає своє первісне лексичне зна-
чення [2]. При перекладі таких словоспо-
лучень потрібно звертати увагу на зна-
чення іменника. Наприклад:

1. zur Anwendung kommen  – 
вживатися;

2. von Wichtigkeit sein  – бути 
важливим;

3. von Bedeutung sein  – мати 
значення.

Очевидно, що при перекладі вико-
ристовується не лише термінологічна і 
спеціальна лексика. Часто зустрічаєть-
ся велика кількість загальновживаних 
слів, які використовуються в інших 
функціональних стилях. При перекла-
ді таких лексичних одиниць перекла-
дач екологічної літератури стикається 
з такими ж труднощами, для подолан-
ня яких застосовує такі ж прийоми, як 
і інші перекладачі, які працюють в цих 
галузях. Очевидно, що для розуміння 
та перекладу подібних фраз переклада-
чеві екологічної літератури недостат-
ньо мати знання в галузі термінології і 
спеціальної лексики. Він повинен до-
бре володіти всім багатством мови, з 
якою працює [2].

Описані вище лексико-граматичні 
особливості екологічних текстів безпо-
середньо впливають на комунікатив-
ний характер таких матеріалів, який 
потрібно передати при перекладі. Ви-
явлення мовленнєвої специфіки того 
чи іншого типу мови або функціональ-
ного стилю відбувається в рамках спе-
ціальної теорії перекладу для визначен-
ня впливу цієї специфіки на процес пе-
рекладу, на характер і способи досяг-
нення еквівалентності при перекладі 
матеріалів конкретного виду. Ступінь 
такого впливу залежить не лише від 
лексико-граматичних особливостей 
оригіналу, але й від їх співвідношення з 
аналогічними явищами в мові перекла-
ду. Хід і результат перекладацького 
процесу багато в чому визначається 
тим, якими загальними і відмінними 
мовленнєвими рисами володіють ана-
логічні види матеріалів двох мов.
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Отже, переклад термінів – дуже від-
повідальна задача для перекладача. 
Перекладач повинен враховувати те, 
що кожна мова розвивається самостій-
но: в ній діють власні мовні реалії, за-
кріплені культурно-історичні реалії, 
з›являються нові реалії, які ще не ма-
ють еквівалентів на момент перекладу 
на інші мови. Але і попри це перекла-
дачеві доводиться перекладати матері-
али, що містять і такі термінологічні 
особливості, з якими він не знайомий. 
Це означає, що незалежно від ступеня 
володіння перекладачем обома мова-
ми, об›єму його фонових знань, він так 
чи інакше зустрінеться з неочікуваним 
в тексті оригіналу, що може бути лінг-
вістичними чи екстралінгвістичними 
реаліями. Враховуючи це перекладаче-
ві потрібно знати і вміти користувати-
ся (окрім словників) різними енцикло-
педичними довідниками. 
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Одним из источников пополнения 
словарного состава языка во все вре-
мена были заимствования. Процесс 
заимствования продолжается и сегод-
ня. В рамках нашего исследования 
остановимся на специфике формиро-
вания языков-гибридов, уникального 
явления, затрагивающего языки как 
одной группы, так и разносистемные 
языки. Так, проникновение слов в ан-
глийский язык (по разным источникам 
исторически состоящий на 50-75% из 
заимствований) продолжается и в на-
стоящее время, хотя это не 
единственный источник пополнения 
словарного состава языка на сегод-
няшний день.

По определению Л.Л. Нелюбина, за-
имствование  – это «введение в 
словарный фонд языка иностранного 
слова» [1, 28], «обращение к лексичес-
кому фонду других языков для 
выражения новых понятий, дальней-
шей дифференциации уже имеющихся 

и обозначения неизвестных прежде 
предметов» [1, 78].

Остановимся на примере языка-
гибрида хинглиша и рассмотрим 
некоторые примеры заимствований из 
индийского языка, которые были по-
лностью ассимилированы в англий-
ском языке.

Хинглиш – гибрид английского и юго-
азиатских языков, используемый как в 
Азии, так и в Соединенном Королевстве.

В своем исследования мы взяли за 
основу словарь гибридного языка «Ко-
ролевский хинглиш» Балджиндер Ма-
хал. В своем словаре она подразделяет 
хинглиш на «Old Hinglish» и «Hinglish», 
что вероятно обусловлено двумя вол-
нами заимствований.

К первой волне ассиммированных 
заимствований относится ряд слов из 
разных сфер:

Например,
bangle (noun)  – браслет без засте-

жек;

СОВРЕМЕННЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ  
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blighty (noun)  – Англия, родина 
(Brit slang) («This word, which came to 
represent “home” for generations of 
British troops serving oversea originally 
meant precisely the opposite for Hindi-
speaking Indians, to whom Britain seemed 
very foreign indeed» [2, 10].«Британский 
сленг. Это слово со временем стало ас-
социироваться с «домом» для поколе-
ний британских военнослужащих, 
служивших за границей, хотя перво-
начально означало как раз обратное 
для индийцев, говорящих на хинди, 
для которых Англия была чужой». (Пе-
ревод наш));

bobbery (noun)  – скандал (noisy 
communication);

cheetah (noun) – гепард;
chillum (noun)  – кальян (cannabis 

pipe) (« This word, which many people 
assume is modern slang and has something 
to do with the relaxing connotations of the 
verb “to chill”, has actually been established 
in English for a respectable two hundred 
years» [2, 13]. «Слово, по мнению мно-
гих, является слэнгом и имеет оттенок 
значения, предполагающий определен-
ную степень расслабления, похожий на 
глагол «охлаждать» в его расслабляю-
щей коннотации; слово было зафикси-
ровано в английском языке двести лет 
назад». (Перевод наш))

chit or chitty (noun) – записка, рас-
писка (note or voucher);

cot (noun)  – койка, раскладушка 
(bedstead);

dekko (noun) Brit slang. -быстрый 
взгляд;

dungarees (noun) – джинсовый полу-
комбинезон («Dungaree was a type of 

coarse Indian cotton from which the 
overalls now beloved of workmen, pregnant 
ladies, and children’s TV presenters were 
first made» [2, 16]. «Один из видов гру-
бой индийской хлопчатобумажной тка-
ни, из которой шили первые 
комбинезоны; сегодня эта одежда поль-
зуется популярностью среди рабочих, 
беременных женщин и ведущих дет-
ских программ». (Перевод наш))

kebab (noun)  – кебаб,шашлык 
(roastmeat);

gymkhana (noun) – спортивные со-
стязания;

punch (noun) – пунш.
«Old Hinglish» можно охарактери-

зовать как заимствования из языков 
хинди и английского языка, которые в 
процессе слияния образовали новые 
слова и были заимствованы англий-
ским языком.

Ко второй волне заимствований 
относится заимствования, формирую-
щие основу языка-гибрида, то есть 
«Hinglish» (хинглиш) как таковой.

Например:
jalfrezi (noun)- Джалфрези – разно-

видность индийского карри;
korma (noun)- Кормаа, (горма, ка-

вурма) – блюдо индийской кухни;
masala (noun) – Ласси – популярный 

индийский напиток;
masala (noun) – Масала – смесь ин-

дийских специй;
tollywood  – Толливуд  – киноинду-

стрия в штате Андхра-Прадеш;
lollywood  – Лолливуд  – киноинду-

стрия в Пакистане;
Sony, B4U, Alpha and Zee – названия 

телевизионных каналов.
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Исходя из данных словаря вторая 
волна заимствований представлена 
не полностью ассимилированными 
или не ассимилированными слова-
ми, которые находятся в процессе 
адаптации (в большинстве своем 
частичном) к нормам английского 
языка.

В настоящее время хинглиш нахо-
дится на этапе формирования и ста-
новления. Его по праву можно считать 
языком-гибридом, который находится 
формируется на основе разносистем-

ных языков: английского и индийских. 
Такой статус языка подтверждает уже 
существующий словарь хинглиша  – 
«Королевский хинглиш».
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Студії дизабілиті є однією із ланок у 
дослідженні ненормативної тілесності. 
Ставши плодом боротьби за права лю-
дей з обмеженими можливостями, 
вони стали частиною багатьох гумані-
тарних дисциплін. Винятком не є і лі-
тературознавство. Важливим у кон-
тексті осягнення суті цього питання є 
аналіз нефікційних праць давньо-
грецьких мислителів – Лісія, Геродота, 
Гіппократа та Діодора Сицилійського.

Неможливо встановити точну кіль-
кість людей дизабілиті у стародавніх 
державах. Їх число змінювалось у за-
лежності від соціальних, побутових, 
культурних чи військово-політичних 
обставин. Попри свою значущу при-
сутність, вони впродовж багатьох ро-
ків сприймалися оточенням як непо-
вноцінна меншість. На думку профе-
сора Малофеєва М.М. таке ставлення 
до осіб з вираженими фізичними чи 
психічними недоліками мало місце не 
тільки через упередження, а й через 
містичний страх, який вони виклика-
ли у решти населення [4]. Обмежені 
літературні джерела, які збереглися до 
наших днів, є свідченнями складної 
долі цих людей у давньому світі.

В одній зі своїх промов видатний 
афінський оратор Лісій захищав перед 
судом право інваліда на пенсію, якої 
той був позбавлений через донос ін-
шого громадянина. Таке право для ін-
валідів у тогочасних Афінах гаранту-
вали закони прийняті ще за Солона, 
відомого як реформатора, законодав-
ця та укладача підвалин Афінської де-
мократії. Кожного року інвалідність 
підтверджувалась на раді п’ятисот і 
кожен міг виступити проти, якщо в 
потребуючого було ремесло і достат-
ній дохід [3, 232]. Виступаючи від імені 
свого клієнта, Лісій ще раз потвердив 
себе неперевершеним майстром ето-
пеї. Він вдало висміював противника і 
наполягав, що «тілесні недоліки треба 
врівноважувати духовними достоїн-
ствами» (Переклад – Маланій Н.І.) [3, 
233]. Наявність «Промови про те, що 
не дають пенсії інваліду» (ХХІV) є 
яскравим свідченням того, що попри 
весь негатив сприйняття, у давніх Афі-
нах держава матеріально підтримувала 
певну частину людей дизабілиті 
з-поміж громадян.

Стародавня Греція подарувала світу 
також відомого лікаря  – Гіппократа. 

ПИТАННЯ ДИЗАБІЛИТІ  
У ДАВНЬОГРЕЦЬКІЙ ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНІЙ ТРАДИЦІЇ

Маланій Н. І.
кандидат філологічних наук, докторант  
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Всі праці «батька медицини» та його 
учнів укладені в Корпус Гіппократа  – 
збірник праць з анатомії, фізіології, 
патології, дієтології, хірургії, акушер-
ства, гінекології тощо. Цей доробок є 
особливо цікавий для студій дизабіли-
ті, адже детально описує людей з фі-
зичними порушеннями. Лікування та-
ких недуг було пов’язано зі значним 
ризиком, оскільки лікар у силу обме-
жених знань міг з більшою мірою ймо-
вірності спричинити пожиттєву інва-
лідність. Автор переконаний, що будь-
яка хвороба є наслідком не так містич-
ного втручання, як природних факторів 
[2]. Такий раціональний підхід умож-
ливив значний поступ у медицині та 
покращенні участі тілесних Інших.

Цінними для дослідження дизабі-
литі є також праці давньогрецьких іс-
ториків Геродота та Діодора Сицилій-
ського. У своїй «Історії» Геродот зма-
льовує ставлення до носіїв ненорма-
тивної тілесності у різних народах 
давнини. Скіфи, наприклад, осліплю-
вали своїх полонених і заставляли їх 
збовтувати кобиляче молоко. Робили 
вони це, бо вважали себе не землеро-
бами, а кочовиками [1, 180]. Вавилон-
ські работорговці доплачували мало-
забезпеченим мешканцям міста за ска-
лічених або потворних жінок заради 
того, щоб ті могли створити сім’ю [1, 
71-72]. Інший випадок з історії Вави-
лону, про який згадує «батько історії», 
пов’язаний з царем Дарієм. Він виви-
хнув ногу так, що щиколотка вискочи-
ла із суглоба. Єгипетські лікарі тільки 
погіршили стан царя, прирікши на 
муки. Поставити на ноги правителя 

вдалося лише рабу костоправу Демоке-
ду з Еллади, за що той був щедро вина-
городжений золотом [1, 171]. Піклую-
чись про свій добробут, Дарій, однак, 
зовсім не турбувався про своїх скалі-
чених та хворих солдат: «Щодо зовсім 
виснажених воїнів і тих, що були ледве 
живими, він зовсім не дбав за них і по-
кинув там, де вони були в таборі, як і 
всіх прив’язаних віслюків. Із двох при-
чин він залишив там віслюків і хворих 
воїнів, щоб чути було їхні крики, а лю-
дей, бо вони були хворі» [1, 211]. Така 
цинічність була продиктована праг-
неннями воєнних звитяг та перемоги 
над скіфами. Геродот наводить цікавий 
випадок і з історії Стародавньої Греції. 
У дев’ятій книзі «Каліопа» своєї «Істо-
рії» є розповідь про елейця Гегесістра-
та, який потрапивши в полон до спар-
танців та прагнучи уникнути страш-
них тортур і смерті, «зробив щось не-
ймовірне для переказу. Оскільки одна 
його нога була закута в оббиту залізом 
колоду, він використав кимсь прине-
сений ніж і зробив найдивніше з усьо-
го, що ми знаємо, вирішивши витягти 
з колоди свою ногу, він відтяв собі 
ступню» [1, 404-405]. Згодом, одужав-
ши, він зробив собі дерев’яну стопу. 
Цей випадок є, ймовірно, одним із пер-
ших описів протезування давнього 
світу.

Діодор Сицилійський, який є авто-
ром відомої «Історичної бібліотеки», 
також не оминув своєю увагою про-
блему людей дизабілиті. У своїй праці 
історик, оповідаючи про походи Олек-
сандра Македонського, принагідно 
згадує одне: «страшне і надзвичайне 
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видовище, яке вселило ненависть до 
катів і наповнило серця жалем і 
співчуттям до жертв, які зазнали 
невиліковних каліцтв. Назустріч царю 
йшли з гілками благань близько вось-
мисот еллінів, яких попередники Дарія 
вигнали з їхніх помешкань. Більшість з 
них були людьми старими, і всі вони 
були покалічені: одні без рук, інші без 
ніг, треті без вух і без носа. Тим, хто 
знав якусь науку або ремесло і був 
майстром своєї справи, залишили 
тільки ті частини тіла, які були потрібні 
для роботи: всі інші відрубали. Всі, 
дивлячись на їх поважний вік і на їх 
каліцтва, сповнилися співчуття до 
нещасних; особливо шкодував їх 
Олександр: не зміг навіть стримати 
сліз» (Переклад – Маланій Н.І.) [5, 315-
319]. Такі явища були звичними для 
стародавнього світу, сповненого 
війнами, невиправданою жорстокістю 
та хворобами.

Проаналізувавши історико-літера-
тур ний дискурс Стародавньої Греції, 
можна констатувати, що попри всю 
ворожість тогочасної дійсності, про-
блема дизабілиті була доволі пошире-
ною. Проте навіть тоді мало місце не 

тільки негативне ставлення до тілесних 
Інших, а й сповнене співчуття та 
розуміння. Вважаємо доцільним за-
безпечення подальшого поступу впе-
ред в українських розвідках студій 
дизабілиті.
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У той же час, кількісна характерис-
тика тематичних груп є дещо умовною, 
бо допускається взаємопроникність 
фразеологізмів у різні тематичні групи. 
Варте уваги й загальне спрямування 
когнітивістів на дослідження мови у 
зв’язку з людиною, яка думає і пізнає: 
«Переваги когнітивної лінгвістики й 
когнітивного підходу до мови в тому, 
що вони відкривають широкі перспек-
тиви бачення мови в усіх її різноманіт-
них зв’язках із людиною, з її інтелектом 
і розумом, з усіма мисленнєвими й піз-
навальними процесами, нею здійсню-
ваними, і, нарешті, з тими механізмами 
та структурами, які лежать у їх основі».

Специфіка фразеологічних оди-
ниць як одиниць системи мови вияв-
ляється передусім у своєрідності їх 
семантики, яка найчастіше стає 
об’єктом дослідження, особливо у 
світлі теорії номінації та ономасіології 
(В.Г.Гак, В.М. Телія, Н.Д. Арутюнова 

та ін.). Під фразеологічною системою 
мови ми розуміємо засоби вторинної 
обра зно-симво лічної й оцінно-
характеризуючої номінації, що функ-
ціонують у мові поряд із лексичною 
системою, як основною, і прямою но-
мінацією та виконують образно-
номінативно-характеризуючу функ-
цію у сферах спілкування.

Фразеологічну систему можна до-
сліджувати у різних аспектах:

• Денотативна віднесеність фразео-
логічних одиниць та їх понятійна сфе-
ра (виділення семантичних полів).

• Функціонально-семантичне вико-
ристання фразеологічних одиниць: ти-
пологія конотацій і емоційно-
єкспресивних нашарувань, система 
багатозначних фразеологізмів, синоні-
мів, омонімів, антонімів, паронімів та 
ін. (семасіологічний аспект).

• Комплекс життєвих ситуацій, сис-
тема образів, символів, метафор, які 
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містяться у номінативних значеннях 
компонентів фразеологічних одиниць, 
як своєрідний показник відображення 
світу носіями мови (ономасіологічний 
аспект) та ін.

Досить чітко розмежовує семасіо-
логічний і ономасіологічний аспекти 
В.Г.Гак. Він уважає, що при семасіоло-
гічному підході „…простежуються різ-
номанітні фразеологічні перетворен-
ня, фразеологічна обробка даних 
слів… При аналізі внутрішньої форми 
фразеологізму в ономасіологічному 
плані вихідним пунктом є саме явище 
і з’ясовується, яку відмінну рису воно 
символічно позначає за допомогою 
фразеологізму.

Г.С.Шур вважає: “Семасіологічний 
підхід пов’язаний із дослідженням 
онтології мови, а ономасіологічний – 
з особливостями його функціонуван-
ня. Дослідження онтології мови озна-
чає виявлення принципів організації 
її елементів безвідносно індивідів, 
що говорять даною мовою. Ономасі-
ологічний підхід повністю пов’язаний 
із мовленнєвою практикою індивіду-
мів” [81: 110].

З даного приводу А.С. Аксамитов 
висловлюється таким чином: „При 
ономасіологічному вивченні на пер-
ший план виходить аспект, який 
пов’язаний із функціонуванням слова 
чи фразеологізму у якості найменуван-
ня. Семасіологія йде від звучання слів і 
фразеологізмів до їх значення, у той 
час як ономасіологія вивчає, які слова і 
словосполучення використовують 
люди, висловлюючи ту чи іншу думку. 
Семасіологія запитує: „Що значить це 

слово?”, а ономасіологія: „Як назива-
ється ця річ?”.

Радянські фразеологи у пошуках 
способів дослідження фразеологічної 
системи запропонували цілий ряд сво-
їх методів. Це контекстологічний ме-
тод Н.Н. Амосової, варіаційний 
В.Л.  Архангельського, аплікатив-
ний  В.П. Жукова, формалізований 
М.М.Копиленка, метод фразеологічної 
ідентифікації А.В. Куніна.

Отже, виникає питання: який з 
окремлених підходів вибрати з метою 
дослідження фразеологічного фонду 
мови для подальшого створення ідео-
графічного словника? Нам видається, 
що ономасіологічний підхід у дослі-
дженні фразеологічної семантики на-
дає можливості прослідкувати те, як 
різноманітні явища отримують мовне 
вираження за допомогою фразеологіч-
них одиниць. Фразеологічна ономасіо-
логія дозволяє виявити типи і види 
фразеологічної номінації, розчленува-
ти фразеологічний фонд мови на смис-
лові групи і виявити специфіку тих 
явищ дійсності, які охоплює фразеоло-
гія (на відміну від лексики), предста-
вити у ономасіологічному висвітленні 
семантико-граматичні розряди фразе-
ології та ін.

Говорячи про практичне вивчення 
фразеології методом виділення 
семантичних полів, слід зазначити, що 
різні автори до цієї роботи підходять 
самими різноманітними способами.

А.С. Акмсамитов вважає, що “сис-
темні ряди фразеології будуть у біль-
шій мірі закриті, якщо її склад розкла-
сифікувати за такими предметно-
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тематичними групами, які будуть від-
різнятися повнотою поділу, а кожна з 
них буде мати такі суттєві і незалежні 
ознаки, що виключать внутрішнє про-
тиріччя системи”.

Свої варіанти методики виділення 
фразеосемантичних полів пропонують 
й інші дослідники, але було б непра-
вильним вважати, що всі проблеми і 
труднощі на цьому шляху вирішені. 
Практичний поділ фразеологічного 
корпусу на семантичні поля пов’язаний 
із цілим рядом об’єктивних труднощів.

Кожна з запропонованих методик 
має свої переваги, але, на жаль, має і 
свої недоліки, що, очевидно, неминуче, 
оскільки внутрішній, духовний світ 
людини, світ дійсності, що нас оточує, 
складні і багатогранні, межі і відмін-
ності дуже умовні. Ступінь умовності, 
абстрактності при виділенні семан-
тичних полів у різних авторів часто 
настільки висока, що у ряді випадків 
віднесення тих чи інших фразеологіч-
них одиниць до певних семантичних 
полів викликає у нас сумніви чи й за-
перечення.

Більшість з розглянутих фразеоло-
гізмів образно емоційні. У структурі 
сенсу фразеологізму – позитивній, не-
гативній або з нейтральною оцінкою. 
Ми приділяємо особливу увагу семан-
тиці ключових слів, тому що вони 
встановлюють тему, моделюють образ-
ність, і сумісні з ними компоненти на-
дають оновлену інформацію і уточню-
ють смислові відтінки. Ми можемо 
виділити позитивні, негативні і ней-
тральні оцінні значення фразеологіч-
них одиниць, в основі яких є осуд, 

схвалення або відсутність яскраво ви-
раженої схвалення або засудження як 
констатацію соціально фіксованої 
оцінки інтелекту. Наприклад:

• позитивне значення: mind like a steel 
trap – розумна голова;

• негативне значення: off one’s rocket – 
ні бе, ні ме, ні кукуріку;

• нейтральне значення: open one’s 
mind – зібратися з думками.

Під аналізом досліджуваних фразе-
ологізмів були виділені наступні кри-
терії інтелектуальних здібностей оцін-
ки людського буття. Ці критерії дозво-
ляють охарактеризувати кожен кон-
кретний фразеологізм, який може мати 
позитивне, негативне або нейтральна 
оцінний зміст. Ці критерії оцінки є: 

• повнота / порожнеча інтелектуаль-
них здібностей людського:

• have eyes to see – голова на плечах; 
not to have got a brain in one’s head – 
дурень дурнем;

• наявність / відсутність психічної 
діяльності людини: have all one’s 
buttons on  – казан варить; to lose 
one’s train of thoughts – забути про 
що думаєш чи говориш;

• Ефективність / неефективність 
використання інтелектуальних 
здібностей: steal a march – випере-
дити; change smb’s mind – змусити 
кого-н. отямитися; be slow in/on 
the uptake – не одразу розуміти, в 
чому справа;

• ступінь прояву ознак, таких як 
спостережливість, мудрості, про-
никнення, дотепність, інтелект 
або дурості, обмеженості, тупос-
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ті: a clear head – світла голова; soft 
in the head – дурний або божевіль-
ний; a wooden head – тупак.

• не оздоровлення / нездоровим, 
жодна розсудлива ознаки інте-
лекту людської істоти: to keep a 
cool head  – не втрачати голову; 
round the bend  – crazy  – не при 
своєму розумі.

Наприклад, компонент фразео
логічних одиниць дуже часто соматизм 
«голова» і його метафоричні синоніми: 
scull, crown, bean, loaf, cap, mug, lead and 
others, as a symbol of thinking ability: a 
big head but little wit; long-headed; have a 
head like a sieve; off one’s onion; have a 
cylinder missing (AmE); two heads are bet-
ter than one.

Інші компоненти є соматизмами: 
ear, eye, neck, tooth: four eyes are more 
than two, dead above the ears / dead from 
the neck up (AmE sl.); the oppositional 
phraseological units: dry behind the 
ears – wet behind the ears, cut one’s eye-
teeth/wisdom teeth. Фрази: dead above 
the ears / dead from the neck up; have 
bats in the belfry; thinking mug; one’s up-
per storey і інші.

Розглянувши об’єкт і завдання 
фразеології можна з упевненістю 
стверджувати, що ця відносно нова 
наука вже не вписується в рамки 
лексикології і стилістики, хоча і тісно 
межує з ними. Що стосується 
лексикографії, то її завдання лише 

фіксувати в словниках відхилення у 
значенні слів, що входять до ФО. Од-
нак не варто забувати, що передумови 
виникнення фразеології як самостійної 
лінгвістичної дисципліни були 
підготовлені саме в стилістиці та 
лексикографії.

Природа фразеологізмів та 
компонентів, що входять до їх складу, 
складна і суперечлива. На природу 
компонентів ФО існує два протилежні 
погляди. Одні лінгвісти розглядають 
складові фразеологічних зворотів як 
внеслівні утворення, інші ж, які ста-
новлять переважну більшість, визна-
ють слівну природу компонентів. За-
галом компоненти не мають свого ре-
ального номінативного значення. Втім, 
вони не повністю втрачають свою се-
мантику і “якоюсь мірою впливають” 
на загальне значення фразеологічного 
звороту. Від ступеня втрати компонен-
тами власне словесних особливостей і 
залежить цілісність значення 
фразеологізму.

Під час дослідження було з’ясовано, 
що в англійській мові є багато фразео-
логізмів, які відображають інтелект 
людини. Досить численною є перевага 
фразеологічних одиниць, що познача-
ють дурня. Взагалі слід зазначити, що 
це є найчисленніший клас: цих оди-
ниць налічується 70%. Розумну ж лю-
дину позначають 30% фразеологізмів, 
тобто у 2, 5 разів менше.
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Современное состояние развития 
теории и практики ведения аргумента-
ции характеризуется постоянно расту-
щим интересом к проблеме повыше-
ния уровня профессионализма в веде-
нии аргументации на политической 
арене. Успешность развития компе-
тенции политиков и других участни-
ков политических дебатов определяет-
ся многими факторами, одним из ко-
торых является создание качествен-
ной, правильно аргументированной 
речи.

Цель статьи – выявить наиболее ча-
сто встречающиеся ошибки аргумен-
тированной речи, к которым протаго-
нист сознательно прибегает для дости-
жения поставленной им цели.

При исследовании аргументатив-
ных ошибок, мы рассматриваем, по-
литический дискурс как аргументиро-

ванную речь, где нередко выступаю-
щий в действительности не пытается 
убедить реципиента, а обращается по-
средством него к третьим лицам. Как 
правило, это происходит в политиче-
ских дебатах: группа, на которую на-
целена речь, может состоять из теле-
зрителей, электората или любого дру-
гого коллектива. При этом существует 
фактически два антагониста: офици-
альный антагонист и люди, являющие-
ся на самом деле целью убеждения [1].

В ходе анализа и оценки аргумента-
тивного дискурса, а также подробного 
рассмотрения основных ошибок аргу-
ментации, мы выделили в данной ста-
тье те, которые возникают в начальной 
и заключительной стадии политиче-
ской дискуссии.

Для того чтобы успешно разре-
шить спорную ситуацию, протагонист 
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и антагонист должны иметь возмож-
ность опираться хотя бы на мини-
мальное количество общих исходных 
положений. Суждения, которые име-
ют статус исходного, не должны по-
двергаться сомнению в течение всей 
дискуссии [2].

Наличие исходных положений не 
означает, что и протагонист и антаго-
нист должны считать, что все исходные 
положения абсолютно истинны. В со-
ответствии точка зрения должна счи-
таться полностью доказанной, если до-
казано что она совпадает с одной из 
исходных посылок [2].

Протагонист нарушит это правило, 
если он будет утверждать, что какое-
либо суждение, используемое им в 
ходе аргументации, принадлежит к 
исходным посылкам, в то время как 
оно в действительности не принадле-
жит им. Одним из способов, с помо-
щью которого можно избежать необ-
ходимости доказывать правильность 
своего суждения, является создание 
видимости того, что это суждение и не 
нуждается в доказательстве, так как 
оно принадлежит к числу исходных 
посылок, разделяемых всеми людьми 
[2]. При этом используются такие 
выражения как: «It is obvious that», 
«Everybody knows that» и т.д. На прак-
тике такие выражения часто использу-
ются для того, чтобы придать спорно-
му положению ту степень согласован-
ности, которая в действительности не 
существует.

Еще один способ избежать доказа-
тельства собственного суждения за-
ключается в том, чтобы неясно сфор-

мулировать его и таким образом не 
позволить антагонисту осознать его 
спорность. Это достигается тем, что 
суждения облекается в форму пресуп-
позиции, т.е. представляется как то, из 
чего протагонист исходит, делая свое 
заявление. Пресуппозиция может ис-
пользоваться также как вопрос. При 
этом создается впечатление, что в ка-
честве ответа на имплицитный вопрос 
выступает одна из исходных посылок, 
разделяемых как протагонистом, так и 
антагонистом. Подобная форма нару-
шения составляет ошибку известную 
под названием «множественность во-
просов» [2].

Как правило, ошибка называемая 
«множественность вопросов» исполь-
зуется тогда, когда протагонист счита-
ет, что антагонист не захочет согла-
ситься с определенной постановкой 
вопроса, например, при интервью по 
политическим вопросам.

Приведем в качестве примера фраг-
мент политического дискурса, где наше 
внимание привлек вопрос одного из 
журналистов на пресс конференции 
Тони Блэра касательно отставки Бе-
верли Хьюгс и изменения политики 
государства в отношении иммигран-
тов:

In a speech a few weeks ago, you 
praised the Immigration Service for being 
a transformed part of government and 
highly competent. Is that a view you want 
to revise now? You and the Home 
Secretary praised Beverly Hughes as an 
excellent and competent Minister for 
Immigration. Is that a view you want to 
revise? And just now you have constantly 
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said that there is a problem of fraud. Isn’t 
there a problem of government 
competence? The Foreign Office said 
don’t let people in. The Home Office said 
do let them in. That’s nothing to do with 
fraud. That’s simple government 
competence, isn’t it?

В данном случае интервьюер пред-
ставляет вопросы как то, из чего про-
тагонист исходит, делая свое заявле-
ние. Мы видим конструкцию типа: Вы 
хвалили иммигрантскую службу. Вы 
хотите это повторить сейчас? Министр 
иностранных дел не разрешил въезд. 
Министр внутренних дел разрешил. 
Это просто компетентность прави-
тельства, не так ли?

Одним из широко 
распространенных способов представ-
ления собственного суждения как при-
нятой исходной посылки, является его 
использование в ходе аргументации 
как имплицитно доказанного [3]. Если 
протагонист не доказывает 
высказанное им суждение, то можно 
предположить, что оно основано на 
невыраженных посылках, входящих в 
число исходных и он скрывает в нем 
часть смысла.

Особый случай ошибки возникает 
тогда, когда протагонист защищает 
свою точку зрения, строя посылку, ко-
торая практически совпадает с защи-
щаемой точкой зрения. Это простей-
шая форма тавтологического рассуж-
дения, которая может быть выражена 
следующим образом: “А, следователь-
но А”. Как правило, тавтология возни-
кает не при прямом сопоставлении 
утверждения протагониста и одной из 

исходных посылок, а только при учете 
одного или более этапов коммуника-
ции. Чем больше промежуточных 
этапов коммуникации, тем больше 
разнесены во времени утверждение 
протагониста и та исходная посылка, с 
которой оно практически совпадает. 
То, что получается в результате этого, 
представляет собой подчинительную 
структуру аргументации, при которой 
цепочка рассуждений делает круг и 
возвращается к исходному утвержде-
нию [2].

Хорошим примером тавтологичес-
кого рассуждения является следую-
щий фрагмент политического дискур-
са пресс конференции Тони Блэра и 
Жака Ширака о возможности преодо-
ления конфликта в Ираке:

Prime Minister:
Well first of all, as I was saying to you 

a moment ago, the main part of our 
discussion obviously was on the European 
issues that we debated. But I think in 
relation to Iraq, as the Chancellor 
indicated to you, whatever the differences 
there have been about the conflict. 
Differences over Iraq can be resolved. We 
all want to see a stable Iraq, we all want to 
see Iraq make a transition to democratic 
government as swiftly as possible, we all 
want to see, and know there must be, a 
key role for the United Nations. Now as I 
say the detail of that obviously we leave to 
our people who are negotiating the 
resolution in New York, but I think 
whatever the different positions on the 
conflict, the entire world has an interest in 
seeing those things happen. And for 
myself I am sure that whatever the 
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differences that there are they can be 
resolved, and I am sure they will be.

В данном случае происходит сопо-
ставление утверждения протагониста 
и одной из исходных посылок, при 
учете нескольких этапов коммуника-
ции.

1. Differences over Iraq can be 
resolved.

↑
1.1. We all want to see a stable Iraq, we 

all want to see Iraq make a transition to 
democratic government as swiftly as 
possible, we all want to see, and know 
there must be, a key role for the United 
Nations.

↑
1.1.1. Now as I say the detail of that 

obviously we leave to our people who are 
negotiating the resolution in New York, 
but I think whatever the different positions 
on the conflict, the entire world has an 
interest in seeing those things happen.

↑
1.1.1.1. And for myself I am sure that 

whatever the differences that there are 
they can be resolved, and I am sure they 
will be.

Субаргумент 1.1.1.1. идентичен за-
щищаемой протагонистом точки зре-
ния 1. Все доказательство, таким об-
разом, развивается по кругу, потому 
что оно равносильно тому, как если бы 
протагонист сказал: “моя точка зрения 
правильна, потому что моя точка зре-
ния правильна”.

Таким образом, результативная за-
щита мнения может быть достигнута 
только тогда, когда и протагонист и 
антагонист опираются на общие исхо-

дные положения. Если антагонист на-
меренно отрицает какое-либо согласо-
ванное исходное положение, то он ли-
шает протагониста возможности до-
казать свою точку зрения. Если 
протагонист намеренно формулирует 
своё суждение нечётко, облекая его в 
форму пресуппозиции, он, таким об-
разом, не позволяет антагонисту осо-
знать его спорность (Еемерен, Гроот-
тендорст, 1992: 146).

Выдвижение тавтологического ар-
гумента в пользу своей точки зрения 
также рассматривается нами, как стра-
тегия, позволяющая сделать свою точ-
ку зрения недоступной критике. При 
таком направлении дискуссии спор 
прекращается, т.к. точка зрения про-
тагониста становится доказанной по 
определению. В целом данную страте-
гию можно назвать стратегией ухода 
от доказательства правильности свое-
го суждения.

Говоря о заключительной части 
дискуссии, необходимо обратить вни-
мание на то, что в ней, как правило, 
подводятся итоги и решается, была ли 
дискуссия успешной, и в чью пользу 
решился спор.

Если спор решился в пользу прота-
гониста, то это значит, что он сумел 
представить убедительные доказатель-
ства в пользу своей точки зрения. Если 
же спор решился в пользу антагони-
ста, то значит, протагонист не преуспел 
в своих доказательствах. Даже если 
аргументация проведена правильно, 
разрешение спора может быть затруд-
нено на последней стадии из-за неуве-
ренности или разногласий между спо-



70 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

рящими по поводу результата дискус-
сии (там же: 174).

В соответствии с правилами веде-
ния аргументации успешное доказа-
тельство какой-либо точки зрения 
должно привести к отказу антагониста 
от исходного неприятия этой точки 
зрения, а неудача при доказательстве 
должна заставить протагониста отка-
заться от своей исходной точки зре-
ния. Если антагонист отказывается 
снять свое сомнение, даже если он со-
гласен, что протагонист успешно за-
щитил свою точку зрения, он наруша-
ет это правило. То же самое можно 
сказать и о протагонисте, который не 
хочет отказаться от своей точки зре-
ния, несмотря на то, что ему не удалось 
ее доказать (там же: 178).

Протагонист нарушает правила, 
если он считает, что, доказав успешно 
свою точку зрения, он тем самым авто-
матически доказал и то, что она истин-
на. При этом он совершает две ошиб-
ки: во-первых, он ошибочно приписы-
вает своему доказательству абсолют-
ный характер, а не относительный; 
во-вторых, он приписывает исходным 
положениям, на которые он опирался 
при защите своего мнения, неверный 
статус. Такая ошибка называется – аб-
солютизация успеха доказательства. 
Она совершается протагонистом, ког-

да он действует так, как будто ход его 
доказательства совершенно не зависел 
от исходных положений, которые при-
нял антагонист, и более того, он дей-
ствует так, как будто приемлемость 
этих исходных положений является 
абсолютной (там же: 186).

В ходе анализа пресс-конференций 
и интервью с личного сайта Тони Блэ-
ра, мы пришли к выводу, что полити-
ческие выступления, как правило, не 
заканчиваются каким либо финаль-
ным решением или принятием обеими 
сторонами одной точки зрения. Поли-
тики стараются оставить вопрос от-
крытым.

Изучение используемых политика-
ми целенаправленных ошибок аргу-
ментации необходимо не только непо-
средственным участникам дискуссии, 
но и, так называемым, третьим лицам, 
для которых и организуются те или 
иные политические дебаты. Компе-
тентность общества в данном вопросе 
поможет адекватно воспринимать 
предлагаемую информацию и давать 
ей реальную оценку.
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Сутність проблеми. Як відомо, лек-
сика будь-якої мови являє собою пев-
ний словниковий склад, елементи якого 
пов’язані між собою певними відно-
шеннями [2]. Можна сказати, що від-
ношення між словами необхідно вивча-
ти на основі спільності їх значень, які в 
той же час мають і щось диференційне. 
Вивчення цих відношень призводить 
до виділення в загальній лексичній сис-
темі певних груп, які в мовознавстві 
визначаються по-різному та досліджу-
вались різними мовознавцями. М.М. 
Покровський називав ці об’єднання се-
мантичними групами, В. В. Виногра-
дов – лексичним гніздом, мовознавці Ф. 
П. Філін, О.С. Ахманова, Е.В. Кузнецо-
ва, А.А. Уфімцева та інші визначали ці 
групи як лексико-семантичні групи, 
Д.Н. Шмелєв називав їх лексико-
семантичними парадигмами, мовозна-

вець Й. Трір та його послідовники – се-
мантичним полем.

Наше дослідження присвячено од-
ній із груп лексичної системи англій-
ської мови, а саме дослідженню 
лексико-семантичного поля (ЛСП) 
«залежність» та його лексико-
семантичних груп (ЛСГ). Проблема 
обумовлена недостатньою розробле-
ністю питання про принципи опису 
лексико-семантичного поля поняття 
«залежності» і його компонентів в ан-
глійській мові, а також відсутністю 
практичного дослідження.

Аналіз останніх досліджень та пу-
блікацій. Дослідження лексико-
семантичних полів (ЛСП) важливо для 
виявлення лінгвістичних основ між-
культурної комунікації, так як поле є 
головною структурою, яка організує 
тезаурус певної мови. А тому поле як 
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лінгвістичне поняття привертало ува-
гу мовознавців з різних країн. Дослі-
дженнями різних типів полів займали-
ся видатні лінгвісти О.О. Потебня, 
Йост Трір, Г. Ібсен, Р. Мейер, В. Порціг, 
Лео Вайсгербер, М.М. Покровський, В. 
В. Виноградов, Д.Н. Шмелев, Ф.П. Фі-
лін, В.  Кодухов, О.С. Ахманова, Л.М. 
Васильєв.

Термін «семантичне поле» активно 
використовується в різних наукових 
працях сучасними дослідниками А.А. 
Уфімцевою, Г.С. Щуром, Ю.Н. Карау-
ловим, А.М. Кузнєцовим, Л.О. Новіко-
вим, А.В. Набірухіною, І.М.Кобозєвою 
та іншими [3;4;6;7;8;9;10].

Мета дослідження – вивчення спе-
цифіки структури лексико-семантич-
ного поля «залежність» в англійській 
мові, а також опис лексико-семантичних 
варіантів, які входять до ЛСП поняття 
«залежність».

Методологія. Специфіка теми та 
мети роботи зумовили комплексний 
підхід до вибору методів дослідження. 
Отже, для досягнення поставленої 
мети і вирішення означених завдань в 
дослідженні використовувалися мето-
ди семантичного, компонентного, 
структурного аналізу, описовий метод 
(тематичних груп), методика аналізу 
словникових дефініцій, аналізу теоре-
тичних джерел, при роботі зі словни-
ками був використаний метод суціль-
ної вибірки.

Основний матеріал. Лексико-
семантичне поле  – це сукупність лек-
сем, що позначають певне поняття в 
широкому сенсі цього слова, яке вклю-
чає до свого складу слова різних час-

тин мови. При цьому допускаються 
включення фразеологізмів і лексичних 
матеріалів різних форм існування на-
ціональної мови, не тільки літератур-
ної, а й просторічь, діалектів, жарго-
нізмів, зі зверненням до історичних 
лексичних матеріалів, орієнтуючись на 
діахронічне дослідження. Лексико-
семантичне поле характеризується ря-
дом ознак системності як в синхрон-
ному плані (семантична співвіднос-
ність лексем, що «ділять» поле між со-
бою, наявність гіпонімії і гіперонімії), 
так і в генетично-діахронічному плані 
(певний набір неодноразово реалізо-
ваних мотиваційних моделей, повто-
рюваність словотворчих моделей). Од-
нак в силу тісного зв’язку з позамовни-
ми реаліями поле є незамкненою оди-
ницею організації лексики.

Лексико-семантичне поле  – понят-
тя дуже містке. У ньому перехрещу-
ються головні проблеми лексикології – 
проблеми синонімії, антонімії, полісе-
мії, проблема співвідношення слова і 
поняття [5, с. 57-68].

Отже, нашим завданням було роз-
глянути лексико-семантичне поле по-
няття «залежність». Інтерес саме до 
цієї теми зумовлений тим, що в сучас-
ний час з різних причин все більше 
звертається увага на стан залежності, 
так як на сьогодні все більша кількість 
людей стикається з цим явищем. Ця 
причина і обумовлює наш інтерес до 
даного мовного матеріалу.

На сьогодні термін «залежність» 
(англійською мовою «addiction») асоці-
юється та вживається у повсякденній 
мові в основному стосовно людей, які 
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зловживають тютюном, алкоголем та 
наркотиками.   У ширшому контексті 
залежністю можна назвати також бага-
то інших видів поведінки, наприклад, 
пристрасть до ігор, до комп’ютеру, не-
можливість відірватися від Інтерне-
ту або патологічний потяг до сексу [1].

Залежність психологи поділяють на 
психологічну та фізичну. В ході 
дослідження ми запропонували більшу 
детальну класифікацію. До фізичної 
залежності ми відносимо алкогольну 
залежність (alcoholism), куріння 
(nicotine addiction), токсикоманію 
(opiate addiction ), наркотичну 
залежність (cocaine addiction, drug 
addiction) та лікарську залежність 
(substance addiction). До психологічної 
залежності ми відносимо емоційну 
залежність (emotional addiction), 
релігійний фанатизм (religionism), 
Інтернет-залежність (Internet addic-
tion, online addiction), булімію (Bulimia), 
залежність від їжі (food addiction), 
сексуальну залежність (sexual addic-
tion), ігрову залежність або ігроманію 
(gambling addiction), користолюбство 
(greed) та трудоголізм (workaholism).

Нашим завданням було визначити 
синоніми та антоніми до найменування 
кожного стану залежності в англійській 
мові, які можуть позначати кожен зі 
станів залежності. Ядром 
досліджуваного лексико-семантичного 
поля являється лексема «addiction». До 
навколоядерної зони відносять слова, 
які вступають з ядром та між собою у 
близькі семантичні відношення та 
утворюють синонімічні і гіперо-
гіпонімічні пари та групи. Зокрема, 

денотат «Аddiction» репрезентують 
лексеми на позначення різних видів 
залежності: alcoholism, nicotine addic-
tion, opiate addiction, drug addiction, 
substance addiction, religionism, emotional 
addiction, Internet addiction, gambling 
addiction, sexual addiction, workaholism, 
greed.

Кожен з цих лексико-семантичних 
варіантів (далі: ЛСВ) в свою чергу 
також утворює певні лексико-
семантичні групи. Наприклад, до ЛСВ 
«Nicotine addiction» можна підібрати 
наступні синоніми: tobacco dependence, 
smoking, tobacco use disorder. До ЛСП 
цього стану залежності також 
відносяться всі лексеми на позначення: 
1) найменування людини, яка курить, 
тобто курця (smoker, stag night, stag 
party); 2) найменування сигарети (bone, 
kill throat, lung dart, smokey treat); 3) 
позначення процесу куріння (to smoke, 
to have a quick cigarette, to light up).

До лексико-семантичного поля «ad-
diction» входить також ЛСВ «Drug ad-
diction». Синонімічну групу цього ЛСВ 
утворюють такі лексеми: cocaine 
addiction, substance use disorder, drug 
abuse. Денотат «Drug addiction» 
репрезентують: 1) лексеми 
найменування залежної людини  – 
наркомана (acid freak, bag bitch, dope 
monger, pill popper, tweeker); 2) лексеми 
на позначення процесу вживання нар-
котичних речовин (candy flip, chase the 
dragon, do a line, get blazed, load a fat 
one, powder (one’s) nose, trip balls); 3) 
номінації стану людини під дією 
наркотичної речовини (annihilated, 
blown out, candy flip, Cootie Brown, e-



74 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

tarded, flame-broiled, high as a kite, on the 
choongs, stick a fork in, yippered up); 4) 
лексеми на позначення наркотичних 
речовин, зокрема кокаїну (Baltic tea, 
Bolivian marching powder, nose candy, 
rippers, speedball).

Лексема «alcoholism» також вхо-
дить до ЛСП поняття «залежність». 
Синонімами цього лексико-
семантичного варіанту вважають лек-
семи «alcohol use disorder (AUD)», 
«alcohol abuse», «addiction to alcohol» та 
«alcohol dependence». На позначення 
алкогольної залежності в різних мовах, 
зокрема в англійській, 
використовуються певні слова, 
словосполучення, сталі вирази, а також 
лексеми, які позначають стан 
алкогольної залежності.

Лексико-семантичну групу денотата 
«alcoholism» утворюють: 1) лексеми на 
позначення алкоголю (cab, cold one, 
dead soldier, giggle juic, hair of the dog, 
handle, lunatic soup, poison); 2) лексеми 
номінації стану алкогольного сп’яніння 
(boozy, broken, crossfade, drink like a 
fish, fit-shaced, hammered, moellered, 
out of (one’s) tree); 3) лексеми 
найменування людини, яка зловживає 
алкоголем (Cootie Brown, dipsomaniac, 
drunk, drunkard, heavy/hard/serious 
drinker, problem drinker, drinker, alco-
hol-abuser, alcohol addict, person with a 
drink problem).

Досить вживаними вважаються 
такі лексеми як «jingled» (mildly drunk), 
«pot-valiant» (сміливий чи мужній під 
впливом алкогольного напою), «Sym-
posium» (a drinking party), «Antifogmat-
ic» (a drink of liquor taken to counter-

actthe effect offogor dampness), «crapu-
lous» (sick from excessive indulgence in 
liquor), «O-be-joyful» (intoxicating 
drink), «Katzenjammer» (headache, and 
debility that often follow dissipation or 
drunkenness), «Vandyke» (to stagger, 
weave, or wander in the zigzag course of 
one drunken or irresolute), «bug juice» 
(inferior whiskey or other strong liquor), 
«Jack roller» (one who robs a drunken 
person), «angel’s share» (an amount of an 
alcoholic drink), «Drunk as a lord», «Hop-
head» (someone who likes beer).

До лексико-семантичного поля та-
кож входять лексеми «Opiate addiction» 
(токсикоманія) та «Pharmacomania» 
(лікарська залежність). Токсикоманію 
(англійською мовлю також 
перекладається «Toxicomania») 
репрезентують такі ЛСВ: battered, 
gassed, hosed, perve, sassified, schwacked, 
sniffing glue, shellacked, spanked, tossed та 
багато інших. Лікарську залежність 
репрезентують лексеми: reliance on 
medication, pharmacomania, substance 
addiction, medication, euphoria, euphory, 
flash, denatured alcohol, methyl, absti-
nence та ін.

Лексико-семантичну групу «Emo-
tional addiction» репрезентують лексе-
ми: love, hatred, emotional state, emo-
tional pressure, fear of losing, family, de-
pendence, officiousness, persistence, loss 
aversion, need in a person, emotional 
clinginess та ін.

До лексико-семантичної групи 
«Sexual addiction» входять лексеми: cy-
bersex relationships, pornography, prosti-
tution, masturbation, sadistic behavior, 
masochistic behavior, exhibition, BDSM, 
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voyeurism, sexual pursuit, orgasm, frisky, 
horndog, horny, hot and bothered, randy, 
definite doink, beast та ін.

До лексико-семантичного поля та-
кож входять лексеми «Internet addic-
tion» та «Gambling addiction». Інтернет-
залежність описується лексемами: ex-
cessive use of the Internet, global depen-
dency on information, social networks, 
backache, headaches, weightgainorloss, so-
cial media addicts, potentially problematic 
Internet use, problematic Internet behav-
ior, virtual world, chatting та ін.

До поля «Gambling addiction» входять 
лексеми: video game addiction, online poker 
addiction, online gambling addiction, play 
pool, straight poker, strip poker, anaconda, 
penny ante, highball, pot, primero та ін.

До лексико-семантичного поля 
«Addiction» входять також лексико-
семантичні групи «Bulimia» та «Food 
addiction». Першу групу репрезентують 
лексеми: eating disorder, anorexiant, bu-
limic, self-introduce vomiting, stress, binge 
eating, purging, mental health condition, 
abuse of laxatives, diuretics, constant 
weight fluctuations, broken blood vessels 
within the eyes, chronic dehydration, in-
flammation of the esophagus, eating in se-
crecy, lack of control when eating та ін.

До групи «Food addiction» відносять 
лексеми: eating addiction, appetite, raven-
ousness, voraciousness, voracity, insatiabili-
ty, hunger, being a food addict, compulsive 
consumption of palatable foods, junk food, 
eating disorder, binge eating disorder, buli-
mia, compulsive overeating, “unhealthy” re-
lationship with food, gluttony, binge, over 
fed guilt, sleep-eating, glutton, trencherman, 
gourmand, gormand, overeater та ін.

Лексико-семантичну групу «Greedi-
ness» (користолюбство) репрезентують 
лексеми: avarice, insatiable avarice, to 
hoard in avarice, acquisitiveness, covetous-
ness, rapacity, graspingness, cupidity, pos-
sessiveness, materialism, gluttony, desire, 
urge, craving, longing, hungering, flea mar-
ket, hoarder, commercialism, mammon, 
moneymaking та ін.

До лексико-семантичної групи 
«Workaholism» (трудоголізм) входять 
лексеми: workaholic, hardworker, toiler 
workhorse, galley slave, noun slave, all-
nighter, bang up job, bust a nut, bust ass, 
chase paper  , fire on all cylinders, keep 
(one’s) nose to the grindstone, nose to the 
grindstone, plug through, proper-dopper, 
rat race, wait hand and foot, workahol, 
work (one’s) ass off, work (one’s) fingers to 
the bone та ін.

Лексико-семантичну групу «Reli-
gionism» складають лексеми: religiosity, 
devoutness, piousness, zealot, religionist, 
partisan, revival, hieratic, devotionalism, 
religious house, the powers that be, divine 
will, religious ceremony, dedication, reli-
giousness, religiously, spiritual та ін.

Важливо зазначити, що кожен із 
станів залежності в англійській мові 
утворює власну синонімічну групу та 
лексико-семантичні групи лексем на 
позначення залежних людей, на позна-
чення процесу вживання речовин, які 
викликають фізичну залежність, лек-
семи номінації речовин, причин чи 
збудників залежності, а також резуль-
тати цієї залежності тощо.

Висновки. Отже, розгляд досліджу-
ваного лексико-семантичного поля ви-
явив його структурну складність, на-
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сиченість зв’язками з іншими лексич-
ними та тематичними угрупуваннями, 
а також дозволив створити комплек-
сне уявлення про певні стани залеж-
ності. Лексика на позначення стану 
залежності поширена в англійській 
мові разом з лексикою на позначення 
несвободи. Лексика, що виражає по-
чуття залежності та підпорядкованос-
ті, вживається в англійській мові для 
виявлення здебільшого негативних 
емоцій. 
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Анекдоти тісно пов’язані зі стерео-
типами, адже зазвичай у основі закла-
деного у тому чи іншому анекдоті гу-
мору лежить саме стереотипне уявлен-
ня про те чи інше суспільне явище. 
Виокремлюючи джерела виникнення 
стереотипів у суспільній національній 
свідомості, С. Г. Тер-Мінасова вказує, 
що нерідко такого роду джерелом слу-
гують саме анекдоти про представни-
ків інших культур, які не тільки відо-
бражають їх найбільш суттєві й типові 
риси, але й формують ці риси як в очах 
інших народів, так і у очах самого на-
роду [5, с. 133].

Дослідники представляють цілу 
низку класифікацій стереотипних уяв-
лень. Наприклад, О. А. Леонтович ви-
окремлює дві групи стереотипів, пер-
шу з яких називає «ендостереотипа-

ми». Ендостереотипи представляють 
собою зовнішні стереотипи, сформо-
вані у представників однієї культури 
щодо іншої. Друга група, згідно з кла-
сифікацією вченого, називається «ек-
зостереотипами», які є «міфами пев-
ної культури щодо самої себе» [2, с. 
240]. За класифікацією, запропонова-
ною І. Ю. Марковіною, стереотипи, що 
складаються у свідомості певного на-
роду по відношенню до іншого, нерід-
ко близького за менталітетом, народу 
або має для нього певне значення, на-
зиваються «гетеростереотипами» [3, 
с. 20]. Гетеростереотипи народжують-
ся з опозиції «свій» – «чужий». Стерео-
типи, що з’являються у представників 
певної культури щодо самих себе, до-
слідниця називає «автостереотипами» 
[3, с. 27]. Розглядаючи особливості 
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американських анекдотів з точки зору 
їх стереотипності, слід згадати і про 
диференціацію стереотипів на етнічні 
та культурні стереотипи, запропоно-
вану Н. В. Уфімцевою. Дослідниця вва-
жає, що якщо етнічні стереотипи не-
доступні саморефлексії «наївного» 
члена етносу і є фактами поведінки і 
колективного несвідомого, їм немож-
ливо спеціально навчати, то культурні 
стереотипи доступні саморефлексії і є 
фактами поведінки, індивідуальної не-
свідомої свідомості, та їм вже можна 
навчати. Крім того, стереотипи завжди 
національні, а якщо зустрічаються 
аналоги в інших культурах, то це квазі-
стереотіпи, бо, збігаючись в цілому, 
вони розрізняються нюансами, дета-
лями, що нерідко мають принципове 
значення [6, с. 243].

В. В. Красних поділяє стереотипи на 
підставі їх розуміння як фрагментів кар-
тини світу на стереотипи-ситуації та 
стереотипи-образи. Стереотипи-
ситуації зазвичай містять у собі певну 
передбачувану (очікувану) поведінку 
учасників комунікації. Стереотипи-
образи виражаються переважною мірою 
через використання певних кліше [1].

Тож, стереотип характерний для сві-
домості і мови представника культури, 
він свого роду стрижень культури, її 
яскравий представник, а тому часто 
стає опорою особистості в діалозі куль-
тур. Досліджуючи дискурс американ-
ської сміхової культури, В.О. Самохіна 
стверджує, що характерні для неї риси 
обумовлюються історичним розвитком 
США. Зокрема, виділяється гумор 
фронтира, що став основою для розви-

тку таких жанрів, як небилиці, неймо-
вірні історії, трікстери (practical jokes), 
анекдоти (yarns). У США також 
з’явилися нові різновиди жартів: іммі-
грантські, жіночий гумор, жорстокий 
гумор, жарти про слонів, які розгляда-
ються як своєрідна метафора, що по-
значає силу та владу країни [4, с. 25].

Загалом, всі популярні та актуальні 
американські анекдоти, що знаходять-
ся в узусі широких мас США можна 
класифікувати за різними критеріями. 
Розглядаючи питання вираження сте-
реотипів у американських анекдотах, 
класифікуємо відповідні тексти за та-
кою найбільш вагомою ознакою як їх 
тематика. Так, аналіз ілюстративного 
матеріалу показав, що в американській 
усній народній творчості XX-XXI сто-
літь можна виокремити анекдоти із 
наступною тематикою:

1) Foreign jokes (анекдоти про іно-
земців);

2) Lawyer jokes (анекдоти про адво-
катів);

3) Office / Business jokes (анекдоти 
про роботу);

4) Politics jokes (анекдоти про полі-
тику та політичних діячів);

5) Redneck jokes (анекдоти про 
«реднеків»);

6) College jokes (анекдоти про сту-
дентів);

7) Entertainment jokes (анекдоти 
про Голівуд, героїв фільмів та про аме-
риканських зірок кіно та естради);

8) Farm jokes (анекдоти про фер-
мерське життя);

9) Blonde jokes (анекдоти про блон-
динок);
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10) Yo Mama jokes (некоректні 
анекдоти про матір співбесідника).

11) Sexuality jokes (анекдоти про 
сексуальне життя);

12) Women/men jokes (анекдоти 
про відносини чоловіка та жінки).

Як можемо спостерігати із наведе-
ної тематичної палітри американської 
сміхової культури, американські анек-
доти охоплюють цілу низку різних 
сфер життя американського суспіль-
ства. Оскільки анекдот є однією із по-
ширених та популярних форм прояву 
різного роду стереотипів, аналіз змісту 
даних тематичних груп американських 
анекдотів допоможе виявити їх стерео-
типну складову та класифікувати аме-
риканські анекдоти відповідно до неї.

Зараз розглянемо декілька найціка-
віших стереотипів і їх лінгвістичні 
особливості. Хоч і тематика анекдотів 
про іноземців є типовою не тільки для 
американської культури, але й для всіх 
культур світу, все ж американські анек-
доти про іноземців мають свої особли-
вості. Зокрема, американці найчастіше 
жартують про канадців, британців та 
росіян, оскільки саме з цими народами 
вони пов’язані культурними, територі-
альними або політичними зв’язками 
та мають особливе до них відношен-
ня.

У анекдоті «Deserted Island». Two 
Englishmen, two Scotsmen, two Welshmen 
and two Irishmen were marooned on a 
desert island. The two Scotsmen got to-
gether and started a bank; the two Welsh-
men got together and started a choir; the 
two Irishmen got together and started a 
fight; The two Englishmen never spoke to 

each other – they hadn’t been introduced!
Розкриваються стереотипні 

уявлення американців про жителів 
Англії, Ірландії та Уельсу. У даному 
жарті мовна складова етнічного 
стереотипу про жителів Великобританії 
виражається через іменники, які 
номінують ті речі, з якими у 
американців асоціюється кожен із 
представників королівства  – bank, 
choir, fight. Відповідно, Шотландія 
стереотипно вважається регіоном, у 
якому найбільше банків, культура 
Уельсу запам’ятовується валійським 
хоровим співом, а ірландці відомі на 
весь світ своєю нестриманістю. У той 
же час власне англійці знову зображені 
як замкнуті у собі, стримані люди  – 
«never spoke to each other», де лексема 
never створює комічний ефект 
гіперболізації. Комічний ефект та 
вираження стереотипу містить у собі й 
останній вираз – «they hadn’t been intro-
duced». Таким чином, англійці 
висміюються у даному анекдоті за їх 
інтровертність та відлюдькуватість.

Досить поширені анекдоти про 
стать, особливо жіночу, і у Америці. У 
рамках визначених тематичних 
домінант американських анекдотів, до 
категорії анекдотів, що втілюють у собі 
відображення гендерних стереотипів 
відносимо Blonde jokes. Так, дуже 
популярними у всьому світі, у тому 
числі й в Америці є blonde jokes, тобто 
анекдоти про блондинок. У таких 
анекдотах головною героїнею зазвичай 
виступає білявка з низьким рівнем 
інтелектуального розвитку та з 
надзвичайно обмеженими колом 
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інтересів та світоглядом. Прикладом 
може слугувати анекдот про двох 
блондинок «Blonde Cop»  – водія та 
офіцера поліції, які не знають як 
виглядає водійська ліцензія, що 
призводить до непорозуміння між 
ними.

« Blonde Cop». A blonde was speeding 
in a 25 mile per hour residental zone when 
a local police cruiser pulled her over. The 
female police officer who walked up to the 
car also happened to be a blonde. She asked 
for the blonde’s driver’s license.

The driver searched frantically in her 
purse for a while and finally said to the 
blonde policewoman, “What does a driver’s 
license look like?’

Irritated, the blonde cop said, “Don’t be 
a smartass!, it’s got your picture on it!”

The blonde driver frantically searched 
her purse again and found a small, rectan-
gular mirror down at the bottom. She held 
it up to her face and said, “Aha! This must 
be my driver’s license”, then handed it to 
the blonde policewoman.

The blonde cop looked in the mirror, 
handed it back to the driver and said, 
“You’re free to go. And, if I had known you 
were a police officer too, we could have 
avoided all of this.”

Героїні цього жарту номінуються у 
тексті як a blonde, female police officer, 
policewoman. Лексема smartass, що 
належить до ненормативної лексики та 
яку вживає по відношенню до 
блондинки жінка-коп визначається 
словником Cambrigde Advanced Dic-
tionary & Thesaurus як someone who is 
always trying to seem more clever than 
other people in a way that is annoying [7]. 

Дана лексема створює іронічний ефект 
у анекдоті, підсилюючи контраст між 
безглуздістю дій персонажів так їх 
сприйняттям ситуації як чогось, що 
потребує значних інтелектуальних 
зусиль. Розв’язка анекдоту побудована 
на ситуативній іронії, яка розкривається 
через взаємодію полісмена із 
дзеркальцем, яке жінки помилково 
прийняли за водійське посвідчення. 
Будучи батьківщиною Голівуда, США 
має розвинену сферу шоу-бізнесу, що 
зумовлює і популярність entertain-
ment jokes  – анекдотів про 
голлівудських зірок та героїв фільмів. 
Часто такі анекдоти з’являються 
завдяки численним скандалам, в яких 
беруть участь зірки шоу-бізнесу. За 
основу беруться відомі факти з життя 
знаменитостей, сюжети також можуть 
запозичуватися з фільмів та 
мультфільмів. Часто у цих анекдотах 
гіперболізуються відомі якості артистів 
або героїв фільмів, завдяки чому 
досягається комічний ефект. Так, 
стереотипне уявлення більшості 
американців про дивакувату манеру 
одягатися та нестандартну зовнішність 
співачки Леді Гаги відобразилося у 
анекдоті:

One day Lady Gaga went to the store 
dressed like a horse. The cashier didn’t 
recognize her and said, «Dude, why the 
long face?» And Lady Gaga said, «Cuz I 
was born this way!»

Аналізуючи лінгвістичну складову 
стереотипу у даному анекдоті, слід 
звернути увагу на розмовний стиль 
мовлення, що використовують 
персонажі  – це вживання сленгізмів 
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(dude), спрощених варіацій слів (cuz), 
спрощеної граматики, редукції повних 
граматичних форм (why the long face). 
Стереотипне бачення американцями 
Леді Гаги як любительки епатажу та 
безглуздого вбрання відображається у 
словосполученні dressed like a horse, 
зовнішність співачки, яка нерідко стає 
об’єктом жартів та карикатур, у дано-
му анекдоті характеризується через 
словосполучення the long face.

Проаналізувавши особливості аме-
риканських анекдотів, звернемо увагу 
на іншу складову англомовного гумо-
ристичного дискурсу  – англійські 
анекдоти. Англійський гумор славить-
ся на весь світ своєю специфічністю та, 
часто, незрозумілістю для 
представників інших народів. Почуття 
гумору можна назвати національною 
рисою будь-якого англійця, точно так 
само, як національними рисами 
англійців вважаються їхні «чопорність» 
та «зарозумілість».

На відміну від уже проаналізованих 
американських анекдотів, у яких за-
звичай комічна конотація криється у 
самому змісті висловлювання чи 
історії, англійський анекдот особливо 
вирізняється своїми лінгвістичними 
особливостями та тонкою грою слів, 
на якій, переважною мірою, і будується 
комічність зображуваного у ньому. 
Так, одним із найпоширеніших 
прийомів, на яких будуються англійські 
анекдоти, є прийом обігравання 
багатозначності слів, що часто створює 
взаємонерозуміння співрозмовників 
та має комічний ефект. Прикладом 
типового англійського анекдоту, у 

основі якого лежить гра слів є такий 
жарт:

Passenger: Guard! How long will the 
next train be?

Guard: About six carriages, sir.
В англійській мові слово long 

використовується в двох своїх 
значеннях  – часу та довжини. В 
наведеному анекдоті питання How 
long? можна зрозуміти двома 
способами

1) Наскільки довгий?
2) Як скоро?
Саме на цьому і ґрунтується 

нерозуміння, що викликає комічний 
ефект в наведеному анекдоті. Подібні 
прийоми словесної гри є характерною 
рисою англійського анекдоту. 
Характерні особливості англійського 
гумору проявляються і в тематиці 
анекдотів. Перш ніж здійснити 
класифікацію англійських анекдотів за 
стереотипами, які вони містять у собі, 
розглянемо тематичні домінанти 
англійських анекдотів. Так, аналіз 
ілюстративного матеріалу дозволив 
виокремити найбільш вживані теми, 
на які звикли жартувати англійці:

1) Jokes about the British (анекдоти 
про британців);

2) Jokes about British Government 
and Royal Family (анекдоти про Бри-
танський уряд та королівську роди-
ну);

3) Political jokes (політичні анек-
доти);

4) In-the-shop jokes (анекдоти, 
дія яких відбувається у магазині)

5) Jokes about police (анекдоти 
про поліцію)
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6) School jokes (анекдоти про 
школу)

7) Family jokes (анекдоти проб 
родинні відносини);

8) Pub jokes (анекдоти про 
паби);

9) Jokes about tourists (анекдоти 
про туристів).

Характерною рисою англійського 
гумору є активне вживання прихова-
ного сенсу, який створює комічний 
ефект. Прикладом такого жарту про 
королеву Великобританії Єлизавету ІІ 
є анекдот:

Apparently, the Queen has reconciled 
her differences with Camilla Parker Bowles. 
She has even offered Camilla an all ex-
penses paid trip to Paris with a car and 
chauffeur.

Щоб зрозуміти прихований сенс 
цього анекдоту, який і покликаний 
зробити його смішним, слід знати 
історію королівської родини, родинні 
зв’язки королеви та Камілли Паркер, а 
також бути ознайомленим із історією 
загибелі принцеси Діани у Парижі в 
автокатастрофі. На мовному рівні дана 
алюзія на трагедію з принцесою Діаною 
створюється через використання 
виразу «paid trip to Paris with a car and 
chauffeur», яка у британця викличе 
асоціації саме з подіями, які призвели 
до смерті Діани у Парижі. У даному 
випадку стереотипність даного 
анекдоту створюється накладенням на 
королівську родину типових сімейних 
стереотипів, у яких свекруха 
недолюблює свою невістку.

Досить багато жартів в англійській 
лінгвокультурі пов’язано з роботою 

полісменів (police jokes). Одним із 
прикладів іронічного відношення до 
діяльності поліції слугує наступний 
анекдот:

Last night police were called to a branch 
of Pizza Hut after a body of a member of 
staff was found covered in mushrooms, 
onions, ham and cheese. The police spokes-
man said that there was a strong possibility 
that the man had topped himself.

У даному випадку спостерігаємо 
гру слів, яка базується на 
багатозначності слова top та, відповідно, 
похідного від нього дієприкметника 
topped. Topped himself у даному випадку 
має два значення  – «перевершити 
себе», та «покрити себе чимось», у 
контексті анекдоту  – начинкою для 
піци. Іншим прикладом відображення 
уявлень про роботу поліції в 
англійському анекдоті може слугувати 
такий жарт:

A policeman stopped me the other day 
and said, “I’d like you to blow into this bag 
sir.” I said “What for officer? “He said “My 
chips are too hot.”

Аналіз класифікацій американських 
та англійських анекдотів, відповідно 
до відображених в них стереотипів, 
дозволяє зробити висновок про те, що 
гумор дійсно має потенціал до 
висловлення глибинних думок, 
затаєних в душі народу. Для кожної 
самостійної культури є притаманним 
власний тип гумору, своє сприйняття 
комізму в різних ситуаціях, залежне 
від багатьох факторів, які грають 
велику роль в самому формуванні 
даної культури. Це і історичні події, і 
особливості географічного положення 
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країни, сусідні країни, та ставлення до 
їх жителів, що складалося протягом 
століть. Впливають на національне 
почуття гумору і національні традиції 
та норми поведінки, властиві 
представникам даної країни і культури. 
Всі ці фактори мають пряме 
відображення в гуморі, тож кожній 
країні властивий свій власний, 
неповторний тип гумору. При цьому 
через анекдоти нерідко виражаються 
притаманні даному конкретному 
суспільству стереотипи, що допомагає 
глибше осягнути як культуру та 
особливості менталітету даного 
народу, так і ширше розкрити мовні 
особливості національного гумору, 
характерні риси лінгвокультури даної 
країни.
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The development of cognitive linguistics 
has offered new possibilities in the analysis 
of literary texts. It is the foundation for the 
new accents and deeper insights in the com-
prehension of language. Concept, as a cen-
tral notion of cognitive linguistics has re-
ceived a great attention of both Ukrainian 
and western scholars. We have based our 
research on the works of Alefirenko N., 
Arutiunova N., Boldirev N., Kubriakova O.

The aim of the paper is to analyse the 
ways of explication of the concept “Life” 
in the novel by M. Amis “Time’s Arrow”.

The methods applied are cognitive 
analysis, semantic analysis, thematic anal-
ysis, using dictionary definitions, stylistic 
analysis.

Conceptualization is the process of the 
creation and construction of concept in the 

human recognition. It is also the process of 
thought concerning the new information 
that causes the creation of concept [4: 67].  
The cognitive activity of the human is the 
skill to orient in the world. This activity also 
combines the need to distinguish objects. So 
concepts appear in order to provide this 
operation. The formation of concepts is 
based on the recognition of the world and 
formation of the images about it.

Concepts are the essence of the mental 
reality. Every concept combines knowl-
edge about the world and unreal imagina-
tions. The system of concepts creates the 
world picture that reflects the human 
comprehension of the reality and its pe-
culiar conceptual picture.

We understand concept as the discrete 
mental creation that is the basic unit of 

THE VOLUME OF THE CONCEPT LIFE IN THE NOVEL ‘TIME’S 
ARROW’ BY M. AMIS
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the intellectual code of the human. This 
code is characterized by the internal 
structure. It is a result of the cognitive 
activity of the human and society and 
brings the complex and encyclopedic in-
formation about the subject and phenom-
enon and the social attitude to this phe-
nomenon. The most wide-spread features 
of concept are following:

1) concept is the minimum unit of the 
human experience in the ideal imagina-
tion that is verbalized with the assistance 
of the word; 2) concept is characterized by 
the field structure; 3) concept is the main 
unit of processing, keeping and transmis-
sion of knowledge; 4) concept has the 
mobile borders and concrete functions; 5) 
concept is social, its associative field 
causes its pragmatics; 6) concept is the 
main cell of culture [1: 45].

The nominative field of concept is the 
totality of all linguistic means that objec-
tify concept during some period of social 
development. The nominative field is 
characterized by the complex structure 
and includes the lexico-semantic group, 
lexico-semantic field, lexico-phraseologi-
cal field, synonymic line, associative field, 
etc. Some concepts are characterized by 
the presence of the wide nominative field 
which may be found easily. Other con-
cepts are characterized by the limited 
nominative field which has not synonym-
ic lines and hyper-hyponymic character. 
There are also concepts that have only 
subjective and occasional nominations 
without the name of concept.

The nominative field includes numer-
ous components including direct nomi-
nations of concept (the key word-repre-

sent and its methodical synonyms), de-
rivative nominations, synonyms, phra-
seological units that include the name of 
concept, proverbs, aphorisms, metaphori-
cal nominations, free word combinations 
that include features for the characteris-
tics of concept, associative field as a result 
of the experiment on the word-stimulus 
that names concept, lexical interpretation 
of language units that objectify concept 
and up to the totality of the texts explicat-
ing or discussing the content of complex, 
abstract or individual concepts [5: 29].

Before discussing the explication of 
the concept “Life” we will discuss shortly 
the volume of the notion as it is presented 
in dictionaries [8; 9]. As the analysis has 
shown, the main meanings of the concept 
are as follows: 1. a. The property or qual-
ity that distinguishes living organisms 
from dead organisms and inanimate mat-
ter, manifested in functions such as me-
tabolism, growth, reproduction, and re-
sponse to stimuli or adaptation to the en-
vironment originating from within the 
organism; b. The characteristic state or 
condition of a living organism; 2. Living 
organisms considered as a group; 3. A liv-
ing being, especially a person; 4. The 
physical, mental, and spiritual experienc-
es that constitute existence; 5. a. The in-
terval of time between birth and death; b. 
The interval of time between one’s birth 
and the present; c. A particular segment 
of one’s life; d. The period from an occur-
rence until death; 6. The time for which 
something exists or functions; 7. A spiri-
tual state regarded as a transcending of 
corporeal death; 8. An account of a per-
son’s life; a biography; 9. Human exis-
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tence, relationships, or activity in general; 
10. a. A manner of living; b. A specific, 
characteristic manner of existence. Used 
of inanimate objects; c. The activities and 
interests of a particular area or realm; 11. 
a. A source of vitality; an animating force; 
b. Liveliness or vitality; animation; 12. a. 
Something that actually exists regarded as 
a subject for an artist; b. Actual environ-
ment or reality; nature.

As it can be observed, life may be seen 
as an object (2, 3, 12), a quality (1, 11), a 
process or state (4, 7, 8, 9, 10) or a period 
of time (5, 6). Several modes of existence 
may be distinguished – life as a biological, 
social and spiritual phenomena. It also 
presupposes the presence of a number of 
qualities, like liveliness, activeness, move-
ment, activity. On the other hand, life is 
usually opposed and contrasted to death, 
destruction, the process of dying etc.

Several major themes may be distin-
guished when discussing lexical level of 
the explication of the concept in the novel 
and its features.

Life is vigour. The author mentions 
life energy, the strength of the instinct to 
live very often. For explicating this theme 
a number of lexical units is used: vigour, 
stamina, warmth, shine, will, vividness. In 
different contexts they are used to de-
scribe positive sides of life: …poor Pluto, 
subzero, subnormal, made of ice and rock, 
and so far away from the warmth and the 
shine… [7: 16]. Here the author shows his 
sympathy for the planet which is far away 
from the shine and warmth, which are the 
indices of life. Because it is cold and dark, 
the author calls it subnormal implying 
that activeness, brightness and warmth 

are the normal characteristics of the life.
Some other lexical units used to dis-

cuss the energy to live and life activeness 
are: active, interesting, vivified, to fight, to 
overcome, strong, living, alive, moving, 
bright, vivid, etc.

Life is fragility. The life is also shown 
as a very fragile and tender thing, which 
can be easily harmed, injured and de-
stroyed. To show the fragility of life such 
lexical units are used as puny, jerry-built, 
not even, fragility, mutilation, touchingly 
vulnerable, grippingly vulnerable, and oth-
ers: …in fact we inhabit much punier 
structures. We are, it turns out, all jerry-
built… [7: 47]. By saying so the author 
wanted to emphasize the fragility of hu-
man body and human life. This compari-
son is especially vivid because of the 
choice of words. The word ‘puny’ means 
‘inferior in strength or significance; want-
ing in physical strength; limited or below 
average in number or quantity or magni-
tude or extent’. The word ‘jerry-built’ 
means ‘built very quickly or with weak 
materials, so that it is not reliable and will 
no last for a long time’. The author meant 
that human bodies and human lives are 
very gentle.

Of course, the author is not idealistic 
about people. So, for example discussing 
distinctions between people the author 
suggests the following four things: fear, 
hate, peace, forgiveness: When I meet peo-
ple, I wait for a pulse from their inner be-
ing, which tells me things like – how much 
fear how much hate, how much peace, how 
much forgiveness… [7: 50]. The author 
defines these four emotions and qualities 
as the major constituents of human life 
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process. Their succession and choice de-
pends greatly on the author’s theme and 
ideas. Fear is probably the first because of 
the fear that made Odilo run away from 
his crimes all his life. Hate is mentioned 
because of the hatred to humanity that 
characterized the activity of Nazi doctors. 
Peace is mentioned because it is the state 
in which Odilo had never been. Finally, 
forgiveness is the solution the author sug-
gests to all people  – forgive others and 
love them this idea is repeated several 
times throughout the book.

Life is beauty. Human body in the 
book is a symbol of life. Many lexical 
units are used to describe human body as 
a symbol of life: beauty, handsome, power, 
nice, beautiful, strong, pleasure, strength, 
admiration, vigour, vivify, ardent, awfully 
proud, bobbly briskness, clarity and attack, 
function perfectly, and others: …awfully 
proud of now. The bobbly briskness of our 
stride. My, clarity and attack of our bowl 
movements. How perfectly we function… 
[7: 66]. By describing admiringly the bio-
logical functioning of the body the author 
stresses the idea of perfection of a human 
body – and life. Because it is Tod’s-John’s 
body, it is felt even more cutely how un-
just it was to take the lives of so many 
other people.

Life is shit. On the other hand, unat-
tractive sides of life are discussed often as 
well. It is done with the help of the follow-
ing lexical units: trash, trashy, shit, shitty, 
terror, errant, unattractive, horrible, dis-
gusting, disgusted, indignity etc: …it seems 
to me a hell of a way to live…Eating is 
unattractive too … [7: 19]. The author 
describes quite naturalistically the physi-

ological processes of a human body with-
out trying to soften the impact. These 
look even more disgusting because of the 
reverse order of narration. One of the 
aims of the author was to show that such 
life – its reverse order has no sense. More-
over, it is disgusting. However, the tech-
nique has a much more complicated 
task – to serve the background of the au-
thor later showing what is really disgust-
ing, and was really against the laws of 
reason. The world that made sense in its 
reverse mode was Auschwitz; thus, it is 
this place, this activity that was really 
atrocious and disgusting.

Life is violence. A number of words 
and phrases describe the activity of doc-
tors, who according to the doppelganger 
of the main character demolish, violate 
human body. Other words are: hogtie, 
horrors of the night, damage, fatigue, in-
struments of pain, fatal, mortal, erosion, 
waste, pain, suffering, fierce, atrocity, mor-
tal weariness, mortify, world abolition, 
mortal and miserable power, ugliness: 
…I’m taking on the question of violence, 
this most difficult question. Intellectually I 
can just about accept that violence is salu-
tary, that violence is good. But I can find 
nothing in me that assents to its ugliness [7: 
34]. The narrator discusses the activity of 
doctors by calling it violence. He admits 
that it may bring health. However, be-
cause of reasons that are not given at that 
moment, but become clear later, he hates 
doctors and their activity.

One of the techniques the author uses 
is exchanging the notions of life and 
death. Such substitution is due to the re-
verse movement of the narration, when 
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actions become the opposites of them-
selves. Analyzing the lexical level, we will 
mention several cases: the author changes 
the set phrase ‘life importance’ into the 
‘mortal importance’: This is the power they 
wield: the mortal importance of no one 
knowing they are there [7: 101]. Such 
wording does not only help author to ex-
plicate the idea of death of little babies, 
murdered by Dr. Young with no one 
knowing about the crime, but also is very 
subtly connected with the reverse mode 
of narration. The textual and extra-textual 
connections of this phrase include several 
parts. First of all, its opposition to the set 
phrase ‘life importance’ which means is 
still felt. By using such words the author 
wants to emphasize that the crime that 
Dr. Young committed was atrocious and 
cannot be forgotten. But because this 
crime led to a number of innocent deaths 
the word mortal is used. It emphasizes 
and expresses the idea of death caused by 
the main character.

Life is destruction. However, because 
of events of 1939-1945 the profession of a 
doctor may be rethought. So, the number 
of metaphors are employed to describe 
the destruction that such activity may 
bring: The smell of altered human flesh [7: 
33] With this metaphor the author wants 
to show that the inner voice of Tod con-
siders life symbolized in a book by human 
body and flesh is sacred. It cannot be vio-
lated, while the doctors do it. Moreover, 
while doctors are supposed to do is to 
ease pain and suffering, throughout the 
history of humanity it was not always like 
this. Tod, one of Nazi doctors and his ac-
tivity is an example of an ultimate ne-

glecting human life, human values, hu-
man soul, and human body.

Not only metaphors are used to render 
Tod’s approach to human life, but also his 
own words: ‘Life’ said Tod.‘What?’ said 
Irene.‘Christ, who cares. It’s all shit anyway’ 
[7: 45].

Life is body. Body is a symbol of life. 
The main character, as all people has an 
inherent instinct to live and to love life. 
Therefore, feeling alive, especially because 
of the state of being ill is described through 
showing love to one’s body, as the symbol 
of life: …love and admiration for this big 
stolid body I was in, which even now was 
preoccupied and unconcerned… [7: 13]. 
Human body and flesh are chosen to 
symbolize life also because of the human-
ity usually dividing our identity into bio-
logical, i.e. body and spiritual, i.e. soul. By 
making body the symbol of life the author 
wants to emphasize the Nazi attitude to 
human life – as just flesh, something soul-
less and spiritless, something as a number 
of inanimate objects of nature which sur-
round us and which may be treated how-
ever we like, as they have no feelings, 
emotions, senses.

Tod’s doppelganger shows unex-
plained instinctive hatred for doctors 
and hospitals because of unconscious 
memory, or expectation in the reverse 
narrative of the book of what the doctor 
had done with human flesh – denying it 
to have soul even. A number of devices 
are employed to describe doctors and 
hospitals, as for example: His feeling 
tone  – aweless, distant  – is quite secure 
against the daily round in here, the stares 
of vigil, the smell of altered human flesh. 
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Tod can take this – whereas I’m harrowed 
by it. From my point of view, work is an 
eight-hour panic attack [7: 33].

Paradoxically, body becomes a symbol 
of humanness, morality, soul in the book 
by M. Amis: I wish I had a body, just an 
instrument to feel weary with or through, 
shoulders that slump, a head that tips back 
to face the sun, feet that drag, a voice that 
groans or sighs or asks hoarsely for forgive-
ness [7: 102].

Life is society. City is a symbol of the 
social aspect of human life, of the society. 
City is described several times in the book 
through using the noun ‘color’. By this the 
author wanted to emphasize how differ-
ent and multi-aspect life is: …lend such 
color to the city scene [27: 39]. Even more 
colorful and various is a life in a big city, 
like New York, where John-Tod came 
with his doppelganger: …where, at night, 
life and all its colour and reflection is folded 
out on to the street, and not shut in and 
huddled… [7: 79].

Life is love. The biggest example of 
this is his life on the German death 
squads. He imagines, in the most awful 
real situation where Odilo is directly in-
volved in the deaths and torture of thou-
sands of people, that it is a great, even 
saintly thing that Odilo, is doing. His re-
verse view gives him the impression that 
he is creating. Life and love must go on. 
Life and love must emphatically and rea-
sonably go on: here, that’s what we’re all 
about. Yet there is a patina of cruelty, in-
tense cruelty, as if creation corrupts… [2: 
130]

As the analysis of the linguistic mate-
rial has shown, a number of techniques 

and devices are used for the explication of 
the concept. There are many lexical units 
which are employed to discuss the au-
thor’s ideas and to describe life as a bio-
logical and social process, human body as 
a symbol of life, doctors as people who 
can both give and take life. The author 
employs direct nominations, derivative 
nominations, synonymic nominations, 
free word combinations that include fea-
tures for the characteristics of concept, 
units of different parts of language con-
nected with the main lexical means of the 
verbalization of concept, subjective word 
definitions proposed for the interpreta-
tion of concept. Apart from it, the author 
also employed phraseological units which 
include the nomination of the concept or 
characterize it. Cognitive metaphors as 
the way people think were selected from 
the book to represent the main themes 
the author discussed and his main asso-
ciation connected with life: life is vigour, 
life is beauty, life is violence, life is love, life 
is shit, etc. The volume of the concept in 
the novel is very wide and there still is a 
large space for research, including the 
quantitative analysis of the ways of the 
concept explication, studying the bulk of 
linguistic units used to explicate the con-
cept from the point of view of word build-
ing, stylistics etc.
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В ході дослідження виявлено осно-
вні аспекти вивчення німецької мови 
як другої іноземної мови в навчальних 
закладах після англійської. Було вияв-
лено фактор генетичної та латинської 
спорідненості вищезгаданих мов, спо-
рідненість вимови, лексики та грама-
тики. В розрізі тез було розкрито по-
няття другої іноземної мови, як мови, 
що вивчається після першої іноземної 
а також описано об’єктивні причини, 
завдяки яким студенти обирають ні-
мецьку мову для вивчення, а також 
основні перешкоди при її вивченні.

Аналізуючи соціальні, культурні, та 
економічні тенденції розвитку сучас-
ного суспільства, робимо висновок 
про необхідність освоєння іноземних 
мов, як засобу міжнародного спілку-
вання.

Дане питання повсякчас було акту-
альним та досліджувалось багатьма 
науковцями, зокрема, такими, як: 
Р.  Кушнерук, Б. Ліндеман, С. Чорна, 

Б.  Міслер, Н. Мукатаєва, Е. Осипенко.
Метою даного дослідження є ви-

вчення особливостей вивчення ні-
мецької мови як другої іноземної у на-
вчальних закладах України.

Основної функцією іноземної мови 
можна вважати сприяння оволодінню 
студентами уміннями і навичками 
спілкуватись як в усній так і в писем-
ній формах мовленнєвої поведінки ви-
ходячи із сфери та ситуації.

Освоєння декількох іноземних 
мов – це необхідна реалія та сьогоден-
ня. [2] Потрібно розуміти, що рівень 
іноземних мов, що надається в різного 
роду навчальних закладах не достат-
ньо високий в деяких випадках, тому 
не потрібно зациклюватись лише на 
програмі навчального закладу для все-
бічного оволодіння іноземною мовою.

Причин, через які німецька стає 
другою іноземною чимало. Першим і, 
мабуть, найбільш вагомим фактором є 
культурний та економічний рівень 
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розвитку Федеративної республіки Ні-
меччина, адже саме ця країна надає 
найбільшу кількість пропозицій щодо 
освітніх та культурних програм. Ще 
однією причиною вибору саме Німець-
кої мови є її поширення на теренах 
Європи (5 країн). [3]

Серед дослідників німецької мови 
піднімалось питання щодо одночасно-
го вивчення двох мов, що породило 
припущення, що контакт двох мов ма-
тиме негативні наслідки. Проте остан-
нє 20-тиріччя науковці притримують-
ся думки, що у вивченні двох мов є і 
позитивні аспекти.

Так, наприклад, ключовим факто-
ром при вивченні німецької як другої 
іноземної після англійської є те, що 
вони як германські мови споріднені в 
багатьох аспектах.

Досить важливим моментом при 
освоєнні мови є граматика. В цих мо-
вах також можна провести паралелі в 
їх граматичних основах. Граматични-
ми темами, що викликають труднощі 

у студентів є відмінювання прикмет-
ників, утворення пасивного стану ді-
єслів, умовний спосіб, його утворен-
ня. [1, c.12]

До основних аспектів у вивченні 
німецької як другої іноземної мови 
після англійської, є їх генетична та ла-
тинська спорідненість, германська лек-
сикологія, аналогія граматичних явищ, 
сходження мовленнєвих структур.
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General Problem: The global social 
process of informatization engulfs the 
sphere of education, in particular the edu-
cational practice in the universities. It ef-
fects the information exchange between 
professors and students. It is reasoned 
that new professional requirements for 
professors have been appearing. The in-
fluence of information (multimedia) tech-
nologies on the educational process has 
become the object of researches for some 
scientists.

Analysis of recent researches and 
publications: The use of multimedia tech-
nologies in educational process has been 
researched by  Zelinska O.I., Kapinus O.L., 
Shklikova O.V., Kazachiner O.S., Butkovs-
kaya N.O.,  Beigich O.B., american scholars 
Fletcher, McNeil and Nelson.  

The need to adapt the English teaching 
methods to international standards and 
modern requirements has been empha-
sized by Zelinskaya O.I. She has supported 
this idea by the results of sociological re-
search, which have been pointed to the 

popularity of information technologies as 
the main mean of obtaining and assimilat-
ing new information by students. O.I. Ze-
linskaya emphasizes the use of modern 
technologies which are considered to be 
the way of transforming the educational 
process into more effective one. In accor-
dance to the scientist`s researches the im-
provement of the educational process helps 
to transform it into more lively and cre-
ative one [1,2,3]. 

Some computerized educational pro-
grams that can be used in the educational 
process to improve the efficiency and ac-
celerate the learning of information by 
students, have been reviewed by O.L. 
Kapinus. In particular, the scientist has 
investigated the use of IT technologies as 
a mean to enhance the foreign language 
communicative competence [4, 5].  

The need of adapting multimedia to stu-
dent’s requirements, to simplify the process 
of learning information, has been pointed 
out by Shlikova O.V. In addition, the scientist 
has proved the connection between the 
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method of perceiving information and the 
ability to memorize it [6].  

The Kazachiner O.S. has considered the 
innovative teaching methods and multi-
media tools as instruments that can be 
used in the educational process, namely, in 
the learning of English. The scientist also 
explored the use of multimedia programs 
in such teaching methods as coaching, case 
studying, working in groups etc. [7].  

A detailed description of how the pre-
sentation of the lecture material should be 
made has been offered by Bigych O.B. He 
has emphasized on the use of multimedia 
learning tools – animated text in combi-
nation with animated illustrations and 
implemented sound and he has shown it 
through the description of working with 
Microsoft PowerPoint [8].

The investigation of Butkovskaya N.O. 
has shown the role of Smart Board and 
related programs in the educational pro-
cess, considered multimedia technologies 
as a system of maintenance of the educa-
tional process [9].  

Scientists Fletcher, McNeil, Nelson 
have focused on comparative analysis of 
traditional educational forms and multi-
media forms of learning. The results 
pointed to a number of advantages of 
multimedia educational programs in 
comparison with traditional ones, which 
determine the prospects of their further 
use [6].

The researches of scientists confirm 
the opinion that the educational process 
is closely connected with the information 
technologies, basically, with multimedia. 
However, such interaction imposes new 
requirements on professors. In addition 

to possessing professional knowledge, 
they have to form and raise the level of 
qualification in the field of IT. Great im-
portance have skills of using multimedia 
technologies. As far as it is necessary to 
intensify the mental and creative abilities 
of students, to help them to facilitate the 
process of remembering and to make 
them involved as much as possible in the 
educational process, multimedia technol-
ogies should be used for these tasks. 

The purpose of this study is to find out 
the possibility of using multimedia tech-
nologies by professors in English teaching 
process, the conditions of their use and 
the number of multimedia tools that can 
be used by professors during the educa-
tional process.

Main body: New skills of high quality 
and abilities of foreign language profes-
sors are related to work with IT technolo-
gies. The positive experience of technolo-
gies` application in the educational pro-
cess is one of the main indicators of pro-
fessors` professional competence, namely, 
its component - information competence. 
In turn, the information competence re-
quires from the professors owning the 
ability to model the informational and 
educational environment. Therefore, a 
foreign language professor, in particular, 
English professor, should develop the 
ability to adapt the learning process to the 
requirements of the information society. 
This can be achieved through the imple-
mentation of multimedia technologies in 
traditional methods of English teaching. 

To form a general idea of what multi-
media technologies are, let’s turn to the 
definition proposed by Helikova O.V. Sci-



 95 

Literatura, socjologia i kulturoznawstwo  

entist defines the multimedia technolo-
gies as a specific kind of computer tech-
nologies, which combines both traditional 
static visual information (text, graphics) 
and dynamic one - speech, music, video 
fragments, animation [5].

Such a variety of means of information 
expressing enables the professor, in par-
ticular the English professor, to expand 
his influence on students in the context of 
their perception of material on English. 
This opinion is supported in the studies of 
J.E. Glushchenko, which have identified 
seven types of people in accordance to 
their mental abilities. J.E. Glushenko sug-
gests using different teaching tools to 
each type.  Thus, it is worthwhile to use 
such forms of communication as speak-
ing and free writing in education of stu-
dents with verbal intelligence, and stu-
dents with musical (rhythmic) percep-
tions are more likely to learn the material 
by listening to it, especially if it is pre-
sented in form of song or provided with 
musical accompaniment [10].

Therefore, different approaches should 
be applied to different students.  But this is 
difficult to do when a professor deals with 
a group of students who equally have to 
study the material summarized in the cur-
riculum. The educational material pre-
sented with the help of multimedia tech-
nologies allows to involve different senses 
simultaneously, so as can be easily assimi-
lated by different types of thinking.

In the process of using multimedia in 
teaching English, the professor should 
consider: 

a) the need of preserving basic principles 
of educational material presentation despite 

of the modernization of teaching methods. 
In the process of learning, students must 
continue to acquire communication skills 
such as speaking, listening, reading, writing, 
and such language skills as grammar, vo-
cabulary, phonetics, orthography;  

b) the importance of studying a new 
type of multimedia culture for the acqui-
sition, possession, processing, transmis-
sion, storage, selection, reproduction and 
integration of information for personal 
and professional development; 

c) the level of cognitive interest in the 
use of multimedia while representing the 
educational material. If such an interest is 
based on the willing of material benefit or 
has been motivated by self-assertion, the 
modification of the teaching methods in 
the course of its computerization may 
give weaker and totally ineffective results. 
Conversely, the desire to improve infor-
mation exchange with students, to im-
prove the level of students’ perceptions of 
learning material can make a significant 
contribution to the modernization of 
teaching process.

The effectiveness of pedagogical activi-
ty depends on how well the individual pe-
culiarities of students have been taken into 
account during the planning of teaching 
process. Therefore, analysis of teaching 
process comes before the planning of ped-
agogical activity. In this case, a special at-
tention should be paid to the level of sub-
ject (knowledge of English) and informa-
tional competence of students. The low 
(insufficient) level of any of the compe-
tences does not allow to realize the whole 
didactic potential of information technolo-
gies. High level of computer skills and the 
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absence of basic knowledge of a foreign 
language do not allow the students to 
spend time at the lesson effectively and to 
solve the educational tasks. Consequently, 
the students will try to use information 
technologies during the lesson of English 
with another (non-educational) purpose, 
which will result in the inappropriate use 
of such technologies in the teaching pro-
cess. Negative result is observed also in the 
opposite case, when a student with well-
formed communicative and language 
skills, but a low level of information com-
petence, is offered to perform communica-
tive tasks or exercises with the help of edu-
cational software. In this case, the applica-
tion of information technologies prevents 
the learning of English material.

The next step is a comprehensive ana-
lytical activity. The subject of the analysis 
is the educational program of foreign lan-
guage studying, educational standards, 
the content of educational manuals, meth-
odological materials, didactic capabilities 
of information technologies in order to 
intensify the process of forming speech 
skills and language skills of students, as 
well as the effectiveness of printed teach-
ing resources; the fund of software tools 
for teaching a foreign language. In the 
process of analytical activity, the professor 
must identify the features of the educa-
tion materials` content, which is pro-
posed for assimilation by students in the 
class. After that, it is necessary to find out 
which part of the selected content is expe-
dient to work with in the traditional way, 
and which one – with the use of informa-
tion technologies. To this purpose, the 
professor should analyze the content of 

available software and his electronic 
teaching materials. The results of analyti-
cal activity serve as a content basis for 
professors` creative and development ac-
tivities. The object of pedagogical design 
are: the content of educational material, 
teaching aids, including multimedia fa-
cilities for the teaching of foreign lan-
guages, the activities of the professor and 
students in the class.

In order to determine the sequence of 
representing the contents of the educa-
tional material, it is necessary to construct 
its structural and logical scheme, singling 
out the place and role of information 
technologies in it for increasing the effi-
ciency of the educational process, to de-
termine the interconnection of all educa-
tional elements. Special role belongs to 
the design and construction of multime-
dia teaching and learning resources and 
the technologies of their use in education 
in the practice of English teaching.

When creating the lesson, the profes-
sor can choose the following algorithm 
for creating a studying material in a mul-
timedia space: 

1) Determination of the overall level 
of English inside of the group of students. 
This task is closely linked to the tradi-
tional teaching principles already men-
tioned. Multimedia means considerably 
facilitate the perception (both visual and 
auditory) of English, but the factor of dif-
ferentiation of students in the level of 
language proficiency is still necessary).

2) Creating of educational material in 
accordance with a certain level of compe-
tence of students. 

3) Selection the curriculum, which is 
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expedient to be represented with the help 
of multimedia means.  

4) Grouping the selected material on 
the basis of the structural and logical 
method.  

5) Creating a multimedia material proj-
ect with clearly defined presentation plan 
and the way of visualizing the material. 

6) Work with a multimedia program 
for the implementation of the project.

Therefore, in order to achieve a higher 
level of correspondence of the teaching 
material to the professor’s education plan, 
for a more complete coverage of the issues 
submitted to the students, the professor 
has the opportunity to create the material 
of the lesson independently and to iden-
tify tasks for testing students’ knowledge 
through multimedia technologies. In par-
ticular, the multimedia can be useful to 
the English professors. The best forms of 
presentation in this case are multimedia 
presentations and tests. The multimedia 
presentation allows the professor to dem-
onstrate to the students the educational 
material displayed in a row by changing 
each others` slides on the screen of a 
computer, television, interactive white-
board, or broadcast with the help of a 
projector. It is reasonable for the professor 
to add comments and explanations to the 
slides. This method of teaching material 
activates the visual and auditory percep-
tion of students, both of which are impor-
tant in the study of English.

After completing the teaching meth-
odology by demonstration of multimedia 
presentations, the professor should atten-
tively select the sort of information that 
corresponds to the subject, goals and ob-

jectives of the particular study, and to vi-
sualize it properly using computer pro-
grams. The base and most commonly 
used program for this purpose is Micro-
soft Power Point, part of the Microsoft 
Office Word application suite. However, 
there are a number of programs that have 
wider opportunities and, therefore, allow 
the professor to represent material more 
fully and informatively. One of these is 
Macromedia Flash MX, which greatly ex-
pands the range of multimedia activities if 
comparing to Power Point. Macromedia 
Flash is a toolkit that incorporates tech-
nologies for creating graphic images, ani-
mations and interactivity. Under the term 
“interactivity” we mean the creation of 
animation that changes under the influ-
ence of actions performed by the user. 
These can be “reagents buttons”, clicking 
on which causes the appearance of appro-
priate information on the monitor; an 
image, clicking on parts of which changes 
its properties (color, shape, size); arrows, 
pressing on which causes the appearance 
of additional images etc. The program al-
lows you to use sound effects that will 
accompany the presentation, add videos, 
movies and combine them with animated 
transitions [15].

Taking into consideration more tradi-
tional method of teaching, such as con-
ducting of test control, we have concluded 
that this method of teaching has been 
modernized in the result of the develop-
ment of information technologies. The 
advantage of testing in comparison with 
other types of students` knowledge con-
trol is the high level of objectivity of the 
test, and the complete lack of a teacher’s 
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subjective assessment. According to 
L.A.  Kulikova and T.I. Kharchenko, the 
professors of the Melitopol State Peda-
gogical University named after B. Khmel-
nytsky, there are three main steps in in-
creasing the validity of the test: 1) to give 
concrete and unambiguous theoretical 
determination of the skills that are needed 
to be measured; 2) to establish the condi-
tion and operations, which should be ob-
served during the test and supervision of 
its implementation; 3) to quantify the re-
sults of the tests in order to ensure that 
the measuring scales have all the neces-
sary qualities [11].

The results of the tests make it possible 
to determine the level of assimilation of 
the material by the students, a number of 
difficulties that is found out during its as-
similation and the personal skills of stu-
dents acquired during the preliminary 
studying of the material. While creating 
tests, the teacher must see the detailed 
overview of the amount of knowledge 
acquired by students. This goal can be 
achieved by simulating tests on special 
platforms that are freely available on the 
Internet such as:

a) Quizlet [12] is an easy-to-use site 
for creating training modules and sharing 
materials. It allows you to create tests with 
the tasks of choosing the right answers, 
matching images with the text, and gives 
you space for typing your own answer op-
tions. It may also be useful for teachers` 
co-operation.  

b) My Test is a program that allows you 
to create both local and network testing. It 
includes the following types of tasks: se-
lecting one or more correct answers, set-

ting matches, choosing a place on the im-
age, manual text or number input. 

c) CLASSMARKER [13] is a site that 
provides the opportunity to develop sur-
veys with both suggested answers and 
typing your own ones. For using this re-
source, the professor should create a vir-
tual class with an organized distribution 
of test code among the students. There is 
a function of saving results and maintain-
ing the statistics of success.  

d) Easy Test Maker [14] is an online 
resource offering a task where you can 
choose correct and false statements based 
on texts that can be downloaded in pdf or 
doc format. The service has a built-in 
function of mixing the answers to prevent 
the cheating among students.

Research findings and prospects for 
further development: The use of multi-
media learning tools helps to implement 
an individually oriented way of teaching, 
provides individualization and differenti-
ation of learning, in accordance to the 
characteristics of students, their educa-
tional level and abilities. The newest tech-
nologies in teaching English increase stu-
dent self-sufficiency and promote the col-
laboration between the professor and the 
student during the classes at the same 
time. It helps students to gain substantial 
knowledge and develop communicative 
competence, as well as keep up with in-
novations and keep pace with progress. 
The need of use information technologies 
by professors of foreign languages in the 
educational process is determined by: 

a) the need for  knowledge about ob-
jects and phenomena of a changing infor-
mation environment;
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b) the need for correlation between 
the features of the global information 
space and the essence of information in-
teractions inside of it; 

c) the need for understanding of own 
level of information cultural develop-
ment, the degree of efficiency of personal 
pedagogical activity in the conditions of 
information education;

d) the need for understanding of per-
sonal experience and position in relation 
to certain aspects of education in the con-
ditions of informatization;

e) the need to use the knowledge in 
the field of IT in terms of their application 
both in personal practice and in the edu-
cational activities of students.  

With the help of multimedia technolo-
gies professors can: 

a) increase the amount of presentation 
of information with the stable amount of 
academic hours; 

b) improve the process of the informa-
tion assimilation by students; 

c) apply both mental and creative ac-
tivities of the student;

d) solve the problem of attending 
classes;

e) increase the level of interest of the 
students in learning the material;

f) increase the level of students` par-
ticipation in the educational process.

While using multimedia technologies 
a foreign language professor should pay 
attention to the results of such teaching 
methods modernization. In particular, he 
should analyze the effectiveness of the 
multimedia use in classes. During the as-
sessing of students` activities, it is neces-
sary to take into account the degree of 

cognitive activity, creativity and self-suffi-
ciency of students in a group, the ability to 
work in a group, the degree of organiza-
tion and the interest of students during 
the work with multimedia data as well as 
the level of formation of foreign language 
skills. While assessing his own activity, 
the professor should pay attention to: 

a) the rationality of spending the time 
on learning the language with the help of 
multimedia means;

b)  the best rate of teaching; alterna-
tion and change of activities with the use 
of multimedia; 

c) expediency and effectiveness of the 
use of pedagogical software tools and 
electronic teaching resources, 

d) methods, organizational forms of 
work; 

e) level of feedback from students; 
f) observance of rules and sanitary 

standards when working with multimedia 
tools. 

Comprehensive assessment of teach-
ing activities with the use of multimedia 
technologies allows you to identify the 
flaws and mistakes that have been made 
by the professor and eliminate them.
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В світі нових технологій та поши-
рення інформації завдяки великій 
кількості різноманітних засобів ви-
никає проблема створення відповід-
них текстів, які доводять до спожива-
ча особливості виготовленої продук-
ції. Здавалось би, виробник продукції 
повинен викладати тексти, призначе-
ні для ознайомлення споживача, яко-
мога простіше. Однак цей намір не 
завжди може повністю здійснюватись. 
Текст, призначений для ознайомлення 
споживача (кінцевого покупця про-
дукції), з одного боку, справді пови-
нен бути максимально зрозумілим, та 
легко сприйматись в процесі читання 
людьми, які мають різний рівень осві-
ти, загальних знань та уявлень. Тим 
більше, слід також брати до уваги со-
ціальний фактор, тобто, в нашому 
випадку, фактор часу, коли людині в 
сучасному суспільстві часто не виста-
чає часу для ознайомлення з велики-
ми обсягами інформації, тим більш, 
що з такою інформацією може конку-
рувати інша, більш приваблива ін-
формація, часто ділового або розва-
жального змісту, яку несуть засоби 
масової комунікації та різноманітні 

інші джерела інформації. З іншого 
боку, однак,  виробник повинен вра-
ховувати що форма тексту, в якому 
йдеться про його продукцію, може 
також, крім суто прагматичних цілей, 
пов’язаних із вживанням продукції, 
підкреслювати також і значущість 
продукції, підіймати авторитет кон-
кретного виробника серед інших ви-
робників, які створюють аналогічні 
вироби, або інші види продукції. Тому 
у фахівців, які мають справу із ство-
ренням текстів, пов’язаних з конкрет-
ною продукцією та її використанням, 
можуть виникати проблеми, які обу-
мовлені  протиріччям між змістом та 
формою відповідних текстів. З одного 
боку, спостерігається тенденція ви-
класти зміст лаконічно, просто, до-
ступно для сприйняття читачем та ві-
рно з технічної точки зору. З іншого 
боку, потреби, пов’язані з підвищен-
ням значення продукції на ринку, 
диктують необхідність підвищення 
привабливості тексту та в окремих 
випадках збільшення його обсягу, 
оскільки поширена думка, що чим 
більше обсяг відповідного тексту про 
продукцію, тим більше значення має 

ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ ПРО НОВІ ВИДИ ПРОДУКЦІЇ 
В ПЕРЕКЛАДАЦЬКОМУ АСПЕКТІ
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така продукція.  При цьому не врахо-
вують, що більшість споживачів про-
дукції не встигнуть або не побажають 
читати весь текст. Обсяг тексту в та-
кому випадку стає сам собою знаком, 
символом, що підіймає значущість 
продукції та її виробника. Це, однак, 
не є правилом. Значущість продукції 
може бути підкреслена на практиці 
також іншими засобами: участю про-
дукції у престижних виставках, які 
можуть організовуватись як прива-
бливі масові заходи, зазначенням на-
город, одержаних за якість продукції 
на спеціальних виставках та конкур-
сах, безпосередньо на продукції, на 
етикетках до продукції, на упаковці 
продукції та у документах до продук-
ції, художнім оформленням продукції 
та її упаковки, створенням спеціаль-
них історій та легенд, пов’язаних з 
продукцією, та різноманітними інши-
ми прийомами реклами, які розро-
бляються в сучасному світі. Однак 
вищеназвані особливості тексту про 
продукцію, до яких належать просто-
та, доступність до сприйняття, тех-
нічна вірність, привабливість та часто 
і прагнення до значного обсягу, в зна-
чній кількості випадків зберігаються. 
Тому часто можуть виникати пробле-
ми з цими текстами у фахівців різних 
напрямків, які працюють над ство-
ренням та обробкою таких текстів 
(інженери, редактори, перекладачі, 
рекламісти, журналісти тощо). Такі 
проблеми поряд з впливом різнома-
нітних соціальних та економічних 
факторів, основними з яких можна 
вважати урахування витрат часу, пра-

ці та матеріальних ресурсів, повинні 
братись до уваги в процесі підготов-
ки, створення, обробки та розповсю-
дження відповідних текстів. Тут на-
буває великого значення поділ праці 
та координація діяльності різноманіт-
них фахівців, оскільки технічні спеці-
алісти можуть не мати відповідної лі-
тературної підготовки. У складених 
ними текстах спостерігається праг-
нення точно передати технічну сторо-
ну справи, навіть за рахунок переоб-
тяження тексту спеціальними термі-
нологією та складними описами тех-
нічних пристроїв та технологій. 
Фахівці, які готують текст для озна-
йомлення споживачів, навпаки, нама-
гаються уникати спеціальної, малові-
домої широким колам читачів спеці-
альної термінології, складних багато-
слівних описів. Фахівці з реклами 
враховують не тільки технічну ві-
рність та доступність тексту для чита-
чів, але й привабливість тексту, для 
чого застосовують різні прийоми ре-
клами, пов’язані як з методами пси-
хологічного впливу, так і з методами 
підвищення естетичних якостей ін-
формації, для чого до тексту впро-
ваджуються елементи, близькі за 
своєю формою до художньої літера-
тури та мистецтва [1; 2]. Слід також 
враховувати культурні особливості, 
особливості сприйняття, психоло-
гічну готовність до споживання кон-
кретної продукції в різних країнах 
та на різних територіях. Все це по-
трібно враховувати перекладачеві, 
яки може працювати з відповідними 
текстами.



 103 

Literatura, socjologia i kulturoznawstwo  

Перспективним для подальших 
досліджень може бути визначення 
конкретних особливостей текстів на 
окремих етапах їх створення різними 
фахівцями та особливостей 
узагальнення цієї роботи у кінцевому 
тексті, орієнтованому на споживача.
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Однією з проблем, які виникають в 
процесі перекладу з німецької мови на 
українську мову, є передача назв, посад, 
кваліфікацій та звань, традиційних для 
Німеччини. Такі посади та звання мо-
жуть мати свої специфічні особливості 
на відміну від аналогічних назв в Украї-
ні. Тому в деяких випадках такі посади 
та звання можуть перекладатись майже 
аналогічними для української мови сло-
вами, але мати зовсім інше значення 
або ж значні відмінності. Це може при-
водити до невірного розуміння значен-
ня посад, кваліфікацій та звань у ні-
мецькій дійсності. Хоч в деяких випад-
ках значення слова при перекладі все ж 
приблизно передається, але в залежнос-
ті від контексту можуть виникати сут-
тєві неточності. 

Розглянемо, наприклад, такі по-
няття німецької професійної дійснос-
ті як „Meister“ та „Oberingenieur“. 
„Meister“ в німецькій мові – це не 
тільки посада керівника виробництва 
або звання спортсмена, який досяг 
видатних результатів, але й професій-
не звання робітника, фахівця, який 
досяг високих показників у своїй про-

фесії та склав чотири відповідних ек-
замени: практичний екзамен, теоре-
тичний екзамен, екзамен з економіки 
та організації виробництва та екзамен 
з основ педагогіки та методики на-
вчання, який дозволяє йому здійсню-
вати навчання учнів за своєю профе-
сією. Звання „Meister“ в Німеччині, як 
правило, присвоюється у галузях, де 
потрібна висока якість виробів та по-
слуг. В останній час в Німеччині спо-
стерігається тенденція в деяких про-
фесіях не вимагати для здійснення 
виробничої, підприємницької діяль-
ності та для навчання учнів наявність 
диплому майстра („Meisterbrief “) [2]. 
Вимога обов’язкової наявності дипло-
ма майстра зберігається тільки для 
професій, пов’язаних з суттєвою ви-
робничою небезпекою або ж з можли-
вою небезпекою для людей результа-
тів праці за цією професією, напри-
клад, це сажотруси, зварювальники, 
деякі будівельні професії, а також 
професії з сфери здоров’я людини 
(лаборанти, зубні техніки тощо). Іс-
нує офіційно затверджений перелік 
таких професій. Для інших професій 

ПЕРЕДАЧА У ПЕРЕКЛАДІ ЗНАЧЕНЬ ТРАДИЦІЙНИХ 
ПРОФЕСІЙНИХ ПОСАД І ЗВАНЬ НІМЕЧЧИНИ

Павловська Л.І. 
НТТУ «КПІ», м. Київ

Ключові слова: Німеччина, професійна діяльність, звання та відзнаки, переклад. 
Ключевые слова: Германия, профессиональная деятельность, звания и по-

ощрения, перевод. 
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звання „Meister“ зараз не є 
обов’язковим. Для них диплом май-
стра є символом професійного визна-
ння працівника, який може створюва-
ти продукцію або надавати послуги 
високої якості, вміє організовувати 
підприємницьку діяльність та якісно 
навчати учнів за своєю професією.

Проблемою при перекладі є також 
передача вірного значення поняття 
„Oberingenieur“ в німецькому кон-
тексті. Це може бути і посада керів-
ника виробництва, яка може переда-
ватись в залежності від посадових 
функцій як «старший інженер», «про-
відний інженер» або «головний інже-
нер». Особа із статусом „Oberingeni-
eur“ в Німеччині може належати 
також до однієї тарифної групи (Be-
soldungsgruppe) разом з „Hoch-
schuldozent“, „Oberassistent“ та 
“Professor“. „Oberingenieur“ у системі 
вищої освіти Німеччини може озна-
чати заступника (Stellvertreter) керів-
ника кафедри (Lehrstuhlinhaber). На-
йменування  „Oberingenieur“ може 
бути також і видом заохочення, по-
чесною відзнакою, почесним званням 
для інженерів, які мають видатні за-
слуги за своїм фахом та загальне ви-
знання. Наприклад, Положення про 
почесні відзнаки Інженерної палати 
Федеральної землі Саксонія-Ангальт 
станом на 24 квітня 2015 року [1] пе-
редбачає почесне звання (Titel 
„Oberingenieur“) в переліку інших 
почесних відзнак (Ehrungen). Наво-
димо цей перелік, щоб уявити мож-
ливий контекст поняття „Oberingeni-
eur“: Ernennung zum Ehrenpräsiden-

ten; Ernennung zum Ehrenmitglied; 
Oberingenieur; Große Ehrennadel; Eh-
rennadel; Ehrenurkunde; Eintragung in 
das Ehrenbuch. В такому випадку на-
йменування особи „Oberingenieur“ 
близьке до почесних звань, традицій-
них для України, наприклад, заслу-
жений артист України, заслужений 
будівельник України, почесний за-
лізничник тощо. Тому у контексті, де 
поряд із словом „Oberingenieur“ зна-
ходиться слово „Titel“, при перекладі 
можливо передавати слово „Oberin-
genieur“ зі словом «почесне звання». 
Наприклад: «Der Titel Oberingenieur 
wird an Ingenieur-Persön lichkeiten 
verliehen, deren fachliche Verdienste 
herausragend und allgemein anerkannt 
sind» (Почесне звання «Обер-
інженер» присвоюється особам, які є 
інженерами, та мають видатні заслу-
ги за фахом та загальне визнання).

Ознайомлення з системою почес-
них професійних відзнак у Німеччині 
може також належати до курсу краї-
нознавства та мати виховне значеня 
для студентів, оскільки така особли-
вість свідчить про повагу до праці в 
Німеччині та про визнання заслуг пра-
цівників. 

Для створення більш наочного 
уявлення про звання „Meister“ та 
„Oberingenieur“ в Німеччині було б 
доцільним також знайомити студен-
тів із зображеннями дипломів (інших 
документів), які надаються до таких 
звань, причому слід звернути увагу на 
їх художнє оформлення, а також з 
окремими біографіями працівників, 
які мають ці звання, особливо, якщо 
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вони були опубліковані у спеціальних 
виданнях.
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Постановка проблеми. Міждисци-
плінарний та комплексний характер 
дослідження мови як складного утво-
рення в якому відбувається взаємодія 
мовних одиниць різних рівнів сьогодні 
є визначальною рисою лінгвістики. Ді-
єслово займає важливе місце у даній 
системі англійської мови так як для 
нього характерна більш рухоме, в по-
рівнянні з іншими частинами мови, 
коло значень та набагато більша єм-
ність змістовної структури. При цьому 
дієслово виступає розгалуженою і 
складною парадигмою словозмінних 
форм з достатньо широким колом спо-
лучуваності.

Аналіз останніх досліджень. В 
останній час, наряду з лінгвістичними, 
когнітивними, комунікативно-функ-

ціональними, прагматичними та 
системно-структурними, можна зна-
йти цілу низку досліджень, які розгля-
дають відношення між мовними оди-
ницями та їх властивості в квантита-
тивному аспекті. Серед авторів даних 
досліджень можна виділити таких на-
уковців як: С.С. Нагорна, І.М. Кали-
новська, М.Л. Борковська, М.М.Лучак, 
Т.О. Бунтіна, В.В. Левицький та інші. 
Властиві мові кількісні ознаки та вну-
трішня взаємозалежність між кількіс-
ними та якісними особливостями мови 
спричинило до використання статис-
тичних методів в лінгвістичних дослі-
дженнях. Такими науковцями як: О.О. 
Печеніна, В.С. Горева, були проведені 
статистичні дослідження на матеріалі 
різних функціональних стилів. В цих 
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дослідженнях доводиться думка про 
те, що в англомовних художніх текстах 
друге місце за вживаністю після імен-
ника займає дієслово. На сьогодні іс-
нує велика кількість праць з лінгвоста-
тистики у вивчені функціональних і 
системних характеристик англійського 
дієслова (С.С. Хідекель, Є.І. Гороть, І.В. 
Тименко, В.І. Перебийніс). Але семан-
тична класифікація дієслівної лексики 
конкретного твору, жанротвірний по-
тенціал певної семантики дієслів в ху-
дожніх текстах ще досі залишаються 
нерозкритими питаннями.

Метою нашого дослідження є роз-
криття жанрових параметрів англо-
мовного художнього тексту з точки 
зору лінгвостатистичного опису 
функціонування дієслів та визначення 
жанротвірного потенціалу дієслів 
художньої семантики. 

Виклад основного матеріалу.  Влас-
тивості мовних одиниці можуть бути 
вивчені тільки при умові їх досліджен-
ня як системи мови та її функціону-
вання. До процесу дослідження ан-
глійського дієслова у художньому тек-
сті входять такі параметри як: вивчен-
ня його функціональних та системних 
властивостей, виявлення на різних 
рівнях мовної структури взаємозалеж-
ностей між ними.  Англійське дієслово 
має наступні системні властивості: 
лексичну семантику, частиномовну 
приналежність, граматичну семантику 
грум словозмінних форм, тип слово-
змінної парадигми та граматичну ва-
лентність. При використанні англій-
ського дієслова в художньому тексті, 
можна виділити такі характеристики 

як: взаємозв’язок різноаспектних осо-
бливостей, комунікативне призначен-
ня, інвентар ядерних моделей грама-
тичної сполучуваності, ступінь ужива-
ності, прагматичне навантаження, лек-
сична наповненість моделі граматичної 
сполучуваності, ступінь реалізації сло-
возмінної парадигми тощо.

Дієслова, що співвідносяться з од-
нією і тією ж самою областю позамов-
ної дійсності та об’єднані одним спіль-
ним семантичним множником або од-
нією спільною лексичною парадигма-
тичною семою, можна віднести до 
однієї лексико-семантичної групи. 
Об’єднання словозмінних форм дієс-
лова в словозмінну парадигму (єдину 
систему одиниць) зумовлене грама-
тичним значенням дієслова. Дослі-
дження таких науковців, як І.С. Ке-
сельман, В.І.Перебийніс, Т.Є. Шевчен-
ко показали, що система словозмінних 
форм англійського дієслова має певні 
особливості. До таких особливостей 
слід віднести такі три категорії, як нео-
собові форми дієслова, граматична ка-
тегорія способу, категорія часу.  Нео-
собові форми англійського дієслова 
репрезентовані формами Infinitive, 
Participle II та форм з закінченням – 
ing, крім Герундія і Participle I. Семан-
тика дієслова визначена кількістю та 
характером зв’язків дієслова. Категорі-
альними властивостями зумовлена 
синтаксична поведінка англійського 
дієслова. П.І. Сердюков висловлював 
думку про те, що граматична валент-
ність постає як абстрактна властивість 
класу, та не включає в себе семантику 
сполучуваних слів [2]. При цьому гра-
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матичний зв’язок визначений відно-
шеннями предикації, сурядності та 
підрядності. Такий зв’язок вказує на 
таке відношення без врахування функ-
ції сполучуваних слів в реченні. Він 
виникає на основі валентності класів 
слів у реченні. Граматична категорія 
способу виступає протиставленням 
між дійсним та наказовим способом. 
При цьому, категорія умовного спосо-
бу не входить до дієслівної парадигми. 
Форми умовного способу визначені 
неозначеними, перфектними часови-
ми формами, граматичне значення 
яких розширюється або сполученнями 
модальних дієслів.  Граматична катего-
рія часу англійської мови репрезенто-
вана співставленням теперішнього 
часу з минулим та сполученнями мо-
дального дієслова з інфінітивом shall/
will+Infinitive (should/would+Infinitive), 
які не входять до словозмінної пара-
дигми англійського дієслова.

Жанрово детермінованим є відбір 
дієслівної лексики в художньому творі. 
В даному випадку жанр визначається 
І.М. Колєгаєвою та О.О.Калинюком, як 
естетичний канон для конструювання 
письменником зображуваного світу та 
засобів його вербалізації. До 
англійських художніх текстів належать 
твори Ф. Форсайта «Ікона» та Т. Кленсі 
«Борг честі». Для них характерним є 
використання дієслів художньої се-
мантики, які виступають в якості 
обов’язкового елемента словникового 
складу художнього тексту. Такі дієслова 
виражають реалізацію прагматичної 
спрямованості художніх текстів. 
Проаналізувавши англійські дієслова в 

художніх текстах представлених 
авторів за допомогою критерію Стью-
дента, визначено той факт, що кількість 
дієслів цієї семантики у кожному з 
творів може бути статистичним пара-
метром, що розмежовує їх. Враховую-
чи цю інформацію, розрізняти близькі 
тексти у межах одного жанру та 
підкреслювати індивідуальність ав-
торського стилю в аспекті слово 
відбору можна завдяки дієслівній 
лексиці певної семантики. 

Висновками до проведених 
досліджень є доведення факту, що 
англійська дієслівна лексика має тісний 
зв’язок з темами та сюжетними лініями 
художніх текстів. Для таких текстів 
характерними є тематичні групи 
дієслів, що виражають різноманітні 
жанрові особливості змісту та розгля-
даються як жанротвірні складові їхньої 
мовної структури. У творах Ф. Фор-
сайта та Т. Кленсі можна виділити 
певні тематичні групи такі як: 
діяльність розвідслужб, релігія, судо-
чинство, дипломатія, військова справа 
та економіка.

Звідси слідує висновок, що відбір 
дієслів не є випадковим. Він 
підпорядковується певним особливо-
стям англійського художнього тексту. 
А кількість тематичних груп 
англійських дієслів залежить від сюже-
ту та теми даного тексту.

Загальновідомим є той факт, що без 
кількісних характеристик важко явити 
собі об’єктивне пізнання предмета чи 
явища. О.М. Баранов стверджував, що 
модифікувати уявлення про 
можливості функціонування мови та її 
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систему можна лише завдяки залучен-
ню статистичних методів виміру [4]. 
Але такі методи виміру не дають 
підстав для визначення естетичних 
властивостей англійського художньо-
го тексту. Згідно з висловлюваннями 
таких дослідників, як: Н.П. Драчук, 
М.П. Муравицька та В.І. Перебийніс, з 
їхньою допомогою можливо виявити 
особливості функціонального або 
індивідуального стилю, що приховані 
від звичайного спостереження [3]. 

Текст в цілому постає у вигляді си-
стемного утворення завдяки 
закономірностям організації мовних 
одиниць в тексті. Виявивши за допо-
могою семантичного аналізу 1885 
англійських дієслів досліджуваних 
творів ми виділили двадцять одну 
лексико-семантичну групу, якісний 
склад та частота вживання у творах 
яких була системно розглянута. На 
основі цього можна сказати, що існує 
певна закономірність. Вона свідчить 
про те, що більша кількість англійських 
дієслів у лексико-семантичній групі 
вказує на вищу частоту даної групи у 
досліджених текстах. 

Завдяки комплексному підходу до 
аналізу мовних одиниць забезпечуєть-
ся поглиблене вивчення їхніх різних 
аспектів та осмислення системного 
зв’язку різноманітних мовних рівнів у 
мовленні. Під час використання комп-
лексного підходу звертається увага на 
особливості мовленнєвого функціону-
вання, семантику та формальну орга-
нізацію мовних одиниць. Функціону-
вання граматичних категорій комплек-
сного підходу обумовлене семантикою 

слова, що відіграє в ньому важливу 
роль. У досліджених творах, на матері-
алі восьми лексико-семантичних груп, 
здійснено аналіз взаємозв’язку дієслів-
них характеристик синтаксичного та 
морфологічного рівнів. До цих лексико-
семантичних груп відносяться наступ-
ні: дієслова перешкоди (to confront, to 
blockade, to block тощо), дієслова ней-
трального впливу на живий об’єкт (to 
promote, to divorce, to adopt тощо), дієс-
лова поповнення зовнішньої недостат-
ності (to provide, to lend, to give тощо), 
дієслова перетворювального впливу 
на неживий об’єкт (to polish, to mark,  to 
destroy тощо), дієслова нейтрального 
впливу на неживий об’єкт (to lock, to 
load тощо), дієслова поповнення вну-
трішньої недостатності (to possess, to 
have, to obtain тощо), дієслова розумо-
вої діяльності (to learn, to know, to 
analyze тощо), дієслова комунікації (to 
talk, to ask, to say, to respond тощо). 

За допомогою статистичних мето-
дів дослідження морфологічних та 
лексико-семантичних особливостей 
лексико-семантичних груп був виявле-
ний взаємозв’язок між семантикою 
словозмінних форм і їхньою реалізаці-
єю. Такий взаємозв’язок обумовлений 
близькістю граматичного значення 
групи словозмінних форм і семантики 
дієслова. Наслідком цього є підвищен-
ня рівня вживаності словозмінних 
форм лексико-семантичної групи дієс-
лів. В.А. Кухаренко вважає, що частота 
використання лексико-семантичних 
груп тісно пов’язана з типом викладу 
твору, яке поділяється на два типи: 
персонажне мовлення і авторське мов-
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лення [5]. Згідно з вищезазначеними 
фактами можна стверджувати, що 
вища частота лексико-семантичних 
груп зумовлює реалізацію більшої 
кількості груп словозмінних форм.

Завдяки дослідженню доведено, що 
існує подібність семантично близьких 
лексико-семантичних груп у вживанні 
в конкретних групах словозмінних 
форм. Встановлено зв’язок між групою 
словозмінних форм Past Indefinite 
Passive та семантично близьких 
лексико-семантичних груп дієслів пе-
ретворення та впливу на неживий 
об’єкт та нейтрального впливу на не-
живий об’єкт. Особливості семантики 
і прагматичні фактори мовлення спри-
чинили вживання дієслів лексико-
семантичних груп у пасивних слово-
змінних формах. Граматичне значення 
пасиву, в даному випадку, змішується з 
семантичними особливостями дієслів-
ної лексики, що позначає різного роду 
вплив на неживий об’єкт зі зміною чи 
без змін у його формі. Такі дієслова ви-
користовуються для позначення пере-
творювальної діяльності людини.

Доведено, що існує зв’язок між гру-
пою словозмінних форм Past Perfect 
Active та лексико-семантичною групою 
дієслів перетворювального впливу на 
неживий об’єкт. При цьому нехарак-
терним для них є зв’язок словозмінних 
форм Past Indefinite та Non-Past 
Indefinite з лексико-семантичною гру-
пою дієслів перетворювального впли-
ву на неживий об’єкт.

Результатом дослідження також є 
факт характерності вживання лексико-
семантичних груп дієслів поповнення 

внутрішньої недостатності у групі сло-
возмінних форм Non-Past Indefinite 
Active. Реалізація англійських дієслів 
даної лексико-семантичної групи має 
місце в групах словозмінних форм 
Indefinite. Це може бути виправдано їх 
лексичним значенням, іншими слова-
ми англійські дієслова, що означають 
володіння чимось, такі як: to own, to 
possess, to have, to belong, to hold не ха-
рактерні для часових форм прогресиву 
або перфекта. Вживання дієслів цієї 
лексико-семантичної групи у минуло-
му часі є нетиповим. Доказом цього є 
відсутність статистично вагомих 
взаємозв’язків з групами словозмінних 
форм минулого часу. 

Лексико-семантична група англій-
ських дієслів поповнення зовнішньої 
недостатності пов’язана з групою сло-
возмінних форм Past Perfect Active. 
Група дієслів комунікації має зв’язок з 
групою словозмінних форм Past 
Indefinite Active. Такий зв’язок обумов-
лений великою кількістю діалогічного 
мовлення в англійських художніх тек-
стах. У більшості випадків дані дієсло-
ва мають місце у мовленні автора і ви-
користовуються для введення мови 
персонажів. Основною словозмінною 
формою при цьому є Past Indefinite 
Active. 

Група словозмінних форм Non-Past 
Indefinite Active взаємопов’язана із 
лексико-семантичною групою дієслів 
розумової діяльності. Під час аналізу 
реалізації дієслів даної семантики в 
різних групах словозмінних форм ви-
явлено нехарактерним для дієслів цієї 
лексико-семантичної групи є вживан-
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ня у групах перфекту та прогресиву. 
Зв’язок лексико-семантичної групи 
розумової діяльності з групою Non-
Past Indefinite Active обумовлений се-
мантикою та прагматичними особли-
востями художніх творів. Такі дієслова 
зазвичай вживаються в мовленні пер-
сонажів для передачі осмислення ними 
вчинків інших персонажів або певних 
подій у творі. 

Виходячи з вищезазначеного, мож-
на стверджувати, що між частотою 
словозмінних форм англійського дієс-
лова і його семантикою є певний 
зв’язок. Цей зв’язок проявляється в 
тому, що від значення дієслова зале-
жить частота конкретної групи слово-
змінних форм. 

Синтаксична поведінка мовної оди-
ниці визначається її семантикою. Спо-
лучувальні властивості дієслова на-
пряму пов’язані з семантикою. При-
кладом цього можуть слугувати висока 
частота певних моделей у художніх 
англійських текстах та різні набори 
ядерних моделей граматичної сполучу-
ваності. 

Лексико-семантична група англій-
ських дієслів комунікації позначає дію 
передачі інформації. Необхідно також 
зазначити, що адресата, якому переда-
ється інформація та саму інформацію 
позначає сема інформативності. Дієс-
лова комунікації мають свої певні осо-
бливості. Вони можуть, у вигляді пря-
мої або непрямої мови, входити в ролі 
ядра в дієслівне сполучення та у кон-
струкцію з мікроконтекстом. О.М. 
Зубкова зазначає, що мікроконтекст у 
прямій мові − це складна синтаксична 

єдність, що складається з декількох 
самостійних речень та речення як са-
мостійна комунікативна одиниця, а в 
непрямій − підрядне речення [5]. Та-
кий вид дієслівної лексики як правило 
використовується в англійському ху-
дожньому тексті в діалогах з метою 
введення мови персонажів чи непря-
мої мови.

Дієслова лексико-семантичної гру-
пи комунікації (на прикладі твору 
Т.Кленсі) вживаються в ядерній моделі 
граматичної сполучуваності через пев-
ну закономірність сполучуваності ви-
сокочастотних англійських дієслів та-
ких як: to say, to reply, to ask, to observe. 
Таке вживання вказує на індивідуально-
авторську манеру письменника. Її осо-
бливість полягає в певному сполученні 
слів у мовленнєвому ланцюжку.

Семантичні ознаки дієслів лексико-
семантичної групи розумової діяль-
ності передбачають їх використання у 
сполученні з підрядним реченням, що 
позначає детальне повідомлення про 
результат розумової діяльності люди-
ни. Для даної групи характерним є 
вживання високочастотних дієслів to 
think та to know. Таке використання 
дієслів в англійських художніх текстах 
спричинено тим фактом, що представ-
лені дієслова часто використовуються 
в художніх текстах як формальний 
спосіб побудови діалогів. О.М. Зубкова 
відмічає також, що у сучасній англій-
ській мові вищезазначені дієслова є 
найуживанішими одиницями дослі-
джуваної лексико-семантичної групи 
[6].

Дієсловам з близькою семантикою 
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характеризуються подібним колом 
сполучуваності. Лексико-семантичні 
групи дієслів нейтрального впливу на 
неживий об’єкт, нейтрального впливу 
на живий об’єкт та перетворювально-
го впливу на неживий об’єкт подібні у 
вживанні в ядерних моделях граматич-
ної сполучуваності із залежним імен-
ним та прийменниковим компонента-
ми. Такий зв’язок зумовлений двома 
чинниками. По-перше, семантикою 
англійських дієслів, які позначають 
різноманітний вплив на неживий на 
живий об’єкти та потребує конкретно-
го об’єкту для здійснення впливу, ін-
струменту чи місця дії. По-друге, ана-
літичним характером англійської мови, 
в якій відношення інструментального 
та локативного характеру передаються 
за допомогою прийменників. 

Дієслівна лексико-семантична гру-
па поповнення внутрішньої недостат-
ності може бути охарактеризована ін-
дивідуальною сполучуваністю високо-
частотних дієслів to take, to get, to have. 
Це, в свою чергу, передбачає вживання 
після них об’єкта власності.

Особлива синтаксична природа ді-
єслова забезпечує його провідну роль 
в системі текстотвірних засобів. В.Я. 
Плоткін відмічав той факт, що дієсло-
во визначає, становлення та значення 
інших частин речення. Іншими слова-
ми, дієслово визначає іменники, які 
будуть його супроводжувати, відно-
шення іменників до дієслова і залеж-
ність іменникової семантики від дієс-
лівної [7].

Проаналізувавши синтаксичні і 
морфологічні характеристики дієслова 

в англійському художньому тексті, 
можна прийти до висновку, що між 
ними існує зв’язок. Він проявляється в 
більшій сполучуваності дієслів кон-
кретних словозмінних форм з певни-
ми моделями граматичної сполучува-
ності. Виявлено п’ять груп особових 
словозмінних форм англійського дієс-
лова, які статистично пов’язані з моде-
лями граматичної сполучуваності. До 
них належать: Past Indefinite Passive 
(be-Passive), Non-Past Perfect Active, 
Past Perfect Active,  Past Indefinite Active 
і Non-Past Indefinite Active. Згідно з 
цим, можна стверджувати, що морфо-
логічні характеристики англійського 
дієслова реалізуються на синтаксично-
му рівні разом із його лексичними ха-
рактеристиками. Це доводить значний 
вплив дієслова на функціонування 
груп його словозмінних форм у певних 
моделях граматичної сполучуваності.

 Висновки дослідження та 
перспективи подальших наукових 
розвідок. Проаналізувавши функціо-
нальні та системні властивості англій-
ського дієслова в художніх текстах су-
часності, можна говорити про те, що 
для дієслівних характеристик різних 
аспектів притаманна  активна взаємо-
дія в мовленні. Для такої взаємодії ха-
рактерними є взаємозалежність та 
взаємо зв’язок морфологічних і лек-
сико-се мантичних, синтаксичних і 
лексико-семантичних, синтаксичних і 
морфологічних особливостей дієслова. 
Прикладом такої взаємодії можна на-
звати взаємозалежність їхніх частот. 

Провівши дослідження художніх 
текстів та розглянувши взаємодії мор-
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фологічних і лексико-семантичних ді-
єслівних особливостей був виявлений 
взаємозв’язок між семантикою англій-
ського дієслова та реалізацією його 
груп словозмінних форм. Також під-
тверджено, що завдяки близькості се-
мантика дієслова, типу викладу тексту 
та граматичного значення групи сло-
возмінних форм зумовлена висока час-
тота дієслів деяких лексико-семан-
тичних груп у певних групах слово-
змінних форм.  

У вищій частоті певних моделей у 
текстах та в різних наборах ядерних 
моделей граматичної сполучуваності 
досліджуваних лексико-семантичних 
груп проявляється вплив семантики 
англійського дієслова на реалізацію 
його сполучувальних властивостей. 
Граматичні та лексико-семантичні ха-
рактеристики англійського дієслова 
взаємопов’язані на синтаксичному рів-
ні та визначаються чотирма чинника-
ми. Першим з них є  тип викладу ху-
дожнього твору, який презентує автор-
ське мовлення чи мовлення персонажів. 
Другим чинником є індивідуальна спо-
лучуваність конкретного дієслова. Тре-
тім є типовість моделі для дієслів даної 
семантики. Четвертим чинником є пе-
реважне вживанням високочастотних 
дієслів конкретної семантики в кон-
кретній моделі граматичної сполучува-
ності.

Результатом дослідження є вста-
новлення взаємозв’язку між синтак-
сичними та морфологічними характе-
ристиками дієслова. Завдяки представ-
леному взаємозв’язку можна дійти до 
висновку, що для певних словозмінних 

форм є характерними  певні моделі 
граматичної сполучуваності. Результа-
том даного дослідження також є під-
твердження залежності реалізації гра-
матичних властивостей англійського 
дієслова на синтаксичному рівні від 
семантики. 

Для подальших наукових розвідок 
актуальним є системний опис особли-
востей функціонування дієслова на 
синтаксичному, морфологічному та се-
мантичному рівнях, тобто вивчення 
зв’язку характеристик дієслова в ху-
дожніх творах за допомогою статис-
тичних методів. За допомогою отрима-
них результатів доступним стане но-
вий рівень типологічних узагальнень, 
порівняння стилів мовлення та визна-
чення особливостей функціонування в 
них різних частин мови.

Література:
1. Архелюк В. Статистичні закономірнос-

ті вживання лексико-семантичної гру-
пи слів у авторському стилі / В. Архе-
люк // Науковий вісник  - 189 с.

2. Білинський М. Е. Синоніміка англій-
ського дієслова: Словник семантич-
них відстаней / М. Е. Білинський. – 
Львів : ЛДУ ім. І. Франка, 1999. – 
ХХХVI + 382 c.

3. Вихованець І. Р. Частини мови в 
семантико-граматичному аспекті / І. Р. 
Вихованець. – К.: Наук. думка, 1988. – 
256 с.

4. Кантемір С. Застосування статистич-
них методів до вивчення взаємовідно-
шень між елементами мови / С. Канте-
мір // Науковий вісник Чернівецького 
університету. – Чернівці: Рута, 2004. – 
Вип. 188–189: Германська філологія. – 
С. 79–84.

5. Прагматична залежність реалізації зна-
чень ергативних дієслів сучасної ан-



 115 

Literatura, socjologia i kulturoznawstwo  

глійської мови // Семантика, синтакти-
ка, прагматика мовленнєвої діяльності: 
Матеріали Всеукр. наук. конференції. – 
Львів, 1999. – С. 317-320.

6. Чернівецького університету. – Чернів-
ці: Рута, 2001. – Вип. 114: Германська 
філологія. – С. 142–149.

7. Brainerd B. Weighing evidence in langu-
age and literature: A statistical approach / 
B.  Brainerd; University of Toronto Press 
// Mathematical Expositions. – 1974. – 
No. 19.

8. Butler Chr. Statistics in linguistics / Chr. 
Butler. – Oxford: Blackwell, 1985.



116 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

Дослідження електорального дис-
курсу останнім часом викликає по-
жвавлений інтерес у лінгвістів по всьо-
му світу. Вивченням цього дискурсу 
займалися такі вчені як І. В. Базилєв, 
В. З. Дем’янков, В. І. Карабан, В. І. Ка-

расик, Г.  Г.  Почепцов, А.  П.  Чудінов, 
В.  Є. Чернявська, В.  І. Шаховський, 
Є. І. Шейгал, T. Van Dijk, M. Schudson,  
D. Tannen, R. Wodak, тощо. Однак, на-
явні наукові праці залишають питання 
театральності електорального дискур-
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су недостатньо висвітленим у контек-
сті сьогодення. 

Актуальність статті зумовлена не-
достатньою дослідженістю американ-
ського електорального дискурсу та ка-
тегорії театральності, адже дотепер не 
виокремлено чітких рис театральності 
та засобів театралізації, метою яких є 
емоційний вплив на електорат.

Мета статті полягає у дослідженні 
категорії театральності американсько-
го електорального дискурсу і передба-
чає такі завдання: проаналізувати 
явище театральності електорального 
дискурсу на матеріалі теледебатів між 
Г. Клінтон та Д. Трампом; виявити про-
яви театралізації та виокремити риси 
театральності; з’ясувати функцію теа-
тралізації в американському електо-
ральному дискурсі.

Об’єктом дослідження є електо-
ральний дискурс США з визначенням 
його провідних характеристик.

Предмет дослідження статті – кате-
горія театральності американського 
електорального дискурсу та її прояви у 
жанрі теледебатів.

Матеріалом статті слугують 
транскрипти передвиборчих дебатів 
між кандидатами на пост президента 
США Г. Клінтон та Д. Трампом, надані 
виданням The Washington Post.

Загальнонаціональні вибори –  це 
основний атрибут демократичного ре-
жиму та важливий інструмент легіти-
мізації та стабілізації влади. Україн-
ська дослідниця О. В. Горіна розглядає 
електоральний дискурс як «дискурс 
політичних діячів, що функціонує в 
ситуаціях боротьби за владу в політиці 

та присвячений обговоренню політич-
ної проблематики». На її думку, елек-
торальний дискурс «обмежений ситуа-
ціями інституційного спілкування і 
має персуазивну природу; він реалізує 
презентаційну функцію через інфор-
мативно орієнтовані тактики модифі-
кації картини світу виборців», а також 
є відображенням домінуючих ідеоло-
гічних позицій в країні [2, c. 9]. Адре-
сантом комунікації є представник пев-
ної політичної партії, адресатом висту-
пає аудиторія, електорат, на яких адре-
сант може спрямовувати інформацію 
прямо чи опосередковано. 

Австрійський лінгвіст Рут Водак 
вважає, що в суспільних відносинах 
мова та влада тісно пов’язані один з 
одним. «Сила не випливає з мови, але 
мова може бути використана для 
оскарження влади, її підриву, зміни 
розподілу влади в короткостроковій та 
довгостроковій перспективі. Мова за-
безпечує чіткі засоби для виявлення 
розбіжностей влади у соціальних іє-
рархічних структурах» [9, c. 11]. Таким 
чином, аналіз мови є цінним інстру-
ментом для перевірки сильних відно-
син, таких як домінування та нерів-
ність у медіа-дискурсах.

У нашому дослідженні увага була 
зосереджена на актуальному плані 
електорального дискурсу. За росій-
ськими дослідниками О.Ф. Русаковою 
та В.М. Русаковим, це «процесуальний 
комунікативний акт, безпосередня, 
жива дискурсивна практика, що вклю-
чає застосування вербальних і невер-
бальних форм спілкування». Актуаль-
ний план дискурсу має фіксований 
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топос і певні темпоральні межі. В рам-
ках цього плану здійснюється інтерак-
тивний контакт між учасниками кому-
нікації, в процесі якого постійно здій-
снюється процес кодування і декоду-
вання знакових фігур, представлених в 
текстах, промовах, жестах, позах, сим-
волах, кінетиці, звуках, образах і т.д [5, 
c. 173]. Президентські дебати є яскра-
вим прикладом актуального плану 
електорального дискурсу, адже поряд 
із «зрежисованими», заздалегідь про-
писаними моментами є моменти імп-
ровізації та спонтанної поведінки по-
літичних акторів.

В епоху політичної апатії, яка по-
силюється в електоральний період, 
ЗМІ намагаються зберегти аудиторію, 
яка, передбачаючи засилля в ефірі по-
літики, втрачає до них інтерес. Тому 
ЗМІ часто змушені перетворювати по-
літичну подію в розважальне дійство, 
а основні політичні актори вдаються 
до прийомів театралізації [1, с. 17]. 

Театралізовані політичні баталії по-
стійно супроводжують політичне жит-
тя [7]. Подання політики як театру за-
ймає значне місце в системі політич-
них метафор, які створює будь-яка 
опозиція, тому, що концепт театру як 
гри, містифікацій дає можливість звер-
татися до безлічі реалій лицедійства, 
до прецедентних фактів та імен, полі-
тичної афористики, тобто всього того, 
що може оцінювати інших собі на ко-
ристь [6, c. 35]. Так, нинішній прези-
дент Сполучених Штатів, який тоді ще 
був лише кандидатом на цей пост, До-
нальд Трамп, звернувся до прецедент-
ної справи про Другу поправку до 

Конституції США: «We need a Supreme 
Court that in my opinion is going to uphold 
the Second Amendment, and all amend-
ments, but the Second Amendment, which 
is under absolute siege. I believe if my op-
ponent should win this race, which I truly 
don’t think will happen, we will have a 
Second Amendment which will be a very, 
very small replica of what it is right now. 
But I feel that it’s absolutely important that 
we uphold, because of the fact that it is 
under such trauma» [1]. Політик нео-
дноразово згадує Другу поправку, яка 
гарантує право громадян на вільне 
зберігання та носіння вогнепальної 
зброї, у ставленні до якої між кандида-
тами є суттєві розбіжності. Вдавшись 
до згадування цього факту, Трамп під-
креслює важливість власного приходу 
до влади та контрастно зображає що 
сталося б якби Клінтон перемогла.

Характерна для електорального 
дискурсу витончена гра смислами 
може організовуватися шляхом кон-
вергенції - сходженням в одному місці 
тексту низки прийомів в єдиній сти-
лістичній функції – негативно-оцінної. 
Підтвердження цієї позиції можна зна-
йти в будь-якому опозиційному полі-
тичному дискурсі [4, c. 37]. Яскравий 
приклад негативно-оцінного прийому 
бачимо у висловлюванні Гілларі Клін-
тон під час перших президентських 
дебатів: «We also, though, need to have 
a  tax system that rewards work and not 
just financial transactions. And the kind of 
plan that Donald has put forth would be 
trickle-down economics all over again. In 
fact, it would be the most extreme 
version,  the biggest tax cuts for the top 
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percent of the people in this country than 
we’ve ever had. I call it trumped-up trickle-
down, because that’s exactly what it would 
be. That is not how we grow the economy» 
[2]. Вдавшись до певної гри слів, у якій 
словосполучення «trumped-up trickle-
down» суголосить з прізвищем опонен-
та Клінтон – «Trump» і позначає еконо-
мічну політику, завдяки якій переваги 
надаються найбагатшим, які в свою 
чергу мають створювати робочі місця 
для інших класів. Така гра слів зобра-
жує економічну політику Трампа у не-
гативному світлі.

На думку вітчизняного дослідника 
І.  В.  Лосєвої, категорія театральності 
зближує політичний дискурс з реклам-
ним та сценічним, адже політики на-
магаються привернути до себе увагу 
аудиторії та створити для себе пози-
тивний імідж. У свою чергу, електорат 
виступає адресатом-спостерігачем, для 
якого політичне дійство – це своєрід-
ний спектакль з непередбачуваним фі-
налом, в той час як політики теж «гра-
ють на публіку», намагаючись завою-
вати прихильність глядацької аудито-
рії [4, c. 184-185]. В.  З.  Дем’янков 
вважає, що театральність електораль-
ного дискурсу полягає в тому, що по-
літики увесь час намагаються привер-
нути увагу до своєї персони [3, c. 17]. 
Яскравий приклад того, як політик 
привертає увагу до себе за допомогою 
згадки про рідних бачимо на початку 
перших теледебатів Клінтон-Трамп у 
промові Г. Клінтон: «The central question 
in this election is really what kind of 
country we want to be and what kind of 
future we’ll build together. Today is my 

granddaughter’s second birthday, so I think 
about this a lot» [2]. Так, тогочасний 
кандидат на пост президента США 
згадала, що саме того дня її онучці 
виповнилось 2 роки, намагаючись 
зробити акцент на тому, що, як і кожен 
виборець, у неї є родина і їй не байдуже 
яким буде їх майбутнє.

У свою чергу, на останніх дебатах Д. 
Трамп, скористався іншим, доволі 
популярним прийомом: «Well, first of 
all, it’s great to be with you, and thank you, 
everybody» [1]. Політик зробив комплі-
мент аудиторії, вдаючись до презента-
ційної емоціогенності, тобто мав на 
меті завоювати прихильність аудито-
рії, викликати певні позитивні емоції.

Отже, категорія театральності може 
проявлятися у американському елек-
торальному дискурсі через презента-
ційну емоціогенність, прийоми само-
презентації кандидатів, розповіді про 
особисте життя чи власний досвід, 
звернення до прецедентних фактів та 
явищ, політичної афористики та гри 
слів задля висвітлення опонента у як-
найгіршому світлі і створення власно-
го позитивного іміджу.
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У вітчизняній науці поняття тек-
стової категорії тлумачиться як «най-
суттєвіші властивості, прототипові 
характеристики тексту, взаємодія яких 
забезпечує його специфіку та стійкість 
як якісно визначеного лінгвосеміотич-
ного, комунікативного та мовленнєво-
розумового утворення» [1, 24].

Дискусійним наразі залишається 
питання про кількість і типологію тек-
стових категорій, що О. Селіванова 
пояснює такими причинами: «по-
перше, виокремлення їх у системі тек-
сту, а не в загальному дискурсивному 
просторі; по-друге, їхня стилістична та 
прагматична диференційованість; по-
третє, змішування ієрархії категорій, 
ігнорування факту включення однієї 
категорії до іншої» [7, 198]. З огляду на 
це, створення єдиної типології тексто-
вих категорій є перспективним завдан-
ням для сучасної лінгвістики, але окре-
мі спроби розробити такі типології 
досить переконливі, їх аналіз увираз-
нює мету нашої розвідки. Мета перед-
бачає розв’язання таких завдань, як 
запропонувати типологію категорій у 
межах газетного тексту.

У навчальних виданнях з лінгвіс-
тичного аналізу тексту пропонують 

різні типології текстових категорій. 
Так, І. Кочан розрізняє такі текстові 
категорії: цілісність, зв’язність, члену-
вання, лінійність, інформативність, 
структурно-смислова завершеність, 
модальність, інтерсуб’єктивність, 
ефективність, переконливість, істин-
ність, апелятивність, впливу, струк-
турності [4, 44]. Однак у цій типології 
немає чіткого принципу поділу та вну-
трішньої логічності, тому деякі катего-
рії частково перетинаються й дублю-
ють одна одну, зокрема слід було б за-
стосувати ієрархічний принцип до 
створення цієї типології. Н. Кондра-
тенко, пропонуючи типології тексто-
вих категорій щодо журналістських 
текстів, розрізняє основні текстові ка-
тегорії – комунікативність та інформа-
тивність; власне текстові  – зв’язність, 
цілісність, дискретність (членова-
ність); текстово-дискурсивні  – антро-
поцентричність, референційність, ін-
тертекстуальність [3].

Послідовно дотримуючись комуні-
кативного підходу до вивчення тексту, 
О. Селіванова виокремлює такі 
текстово-дискурсивні категорії: ціліс-
ності, дискретності (членованості), ін-
формативності, зв’язності, континуу-
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ма, референційності, антропоцентрич-
ності, інтерактивності, інтерсеміотич-
ності [7, 201-239], диференціюючи їх 
далі  – на підкатегорії відповідно до 
кожного категорійного типу.

В одній з останніх наукових праць 
А. Загнітко пропонує визначати такі 
текстові категорії: категорія події, гло-
бальна категорія часу, категорія ху-
дожнього простору, категорія оцінки 
[2, 87-103]. В іншому місці дослідник 
називає категорії зв’язності та інфор-
мативності, проте не пропонує загаль-
ної типології текстових категорій, ана-
лізуючи їх фрагментарно, не актуалізу-
ючи текстові категорії як чинник тек-
стотворення. Внутрішню діалогічність 
тексту А.  Загнітко аналізує як вияв 
прагматичної природи тексту та його 
орієнтацію на адресата, який «не па-
сивний споживач інформації, а актив-
на особистість, від якої залежить успіх 
спілкування» [2, 129].

В. Кухаренко, яка одна з перших ві-
тчизняних учених запропонувала типо-
логію текстових категорій, ґрунтуючись 
на вивченні художнього тексту, розріз-
няє такі текстові категорії: членування, 
зв’язність (когезія і когерентність), про-
спекція, ретроспекція, антропоцен-
тричність, хронотоп (ло ка льно-
темпоральна віднесеність), концепту-
альність, інформативність, системність, 
цілісність (завершеність), модальність, 
прагматична спрямованість [5, 74-84]. 
Актуальність окремих аспектів цієї ти-
пології відчувається й у новітніх дослі-
дженнях текстових категорій, де увагу 
приділено саме виокремленим В. Куха-
ренко категорійним параметрам тексту. 

Так, К. Серажим щодо журналістського 
тексту вважає релевантними такі тек-
стотвірні категорії, як-от: когезія, кон-
тинуум, інтеграція, завершеність, ре-
троспекція і проспекція, модальність 
тексту [9, 38-47].

Комунікативний підхід домінує у 
визначенні текстових категорій 
А.  Папіною, яка виокремлює п’ять 
глобальних категорій тексту [6, 93-
326]. Перша глобальна категорія 
містить учасників комунікативного 
акту, учасників подій та ситуацій. До 
учасників комунікативного акту нале-
жать суб’єкти тексту (мовець, адресат); 
до учасників подій, процесів, ситуацій 
належать об’єкти текстових ситуацій 
(істоти та неістоти, особи, реалії, яви-
ща, необхідні для заповнення просто-
ру тексту). Друга глобальна категорія 
тексту названа «події, процеси, факти» 
і пов’язана з різними характеристика-
ми текстової дії: категорія події 
організує структуру та зміст тексту як 
різні дії суб’єктів у текстовому 
просторі; категорія процесуальності 
пов’язана з розгортанням дії в часі; 
категорія фактів зумовлена тлумачен-
ням текстової дії як здійсненої в мину-
лому. Третя глобальна категорія часу 
пов’язана з різними формами часу  – 
сюжетним, ірреальним тощо. Четверта 
глобальна категорія  – простір є «об-
разною моделлю дійсності» [6, 223], 
формується мовцем, є результатом 
його вибору, залежить від авторської 
настанови, жанру твору, часових ха-
рактеристик тощо. П’ята категорія  – 
оцінки, що передає реакцію мовця на 
дії, ознаки, явища внутрішнього та 
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зовнішнього світів. І хоч А. Папіна 
створює типологію на підставі аналізу 
художнього тексту, проте 
запропоновані текстові категорії 
властиві й іншим текстам.

Узагальнюючи наявні типології і 
зважаючи на специфіку об’єкта нашо-
го аналізу – газетний текст – ми про-
понуємо власну типологію текстових 
категорій. У визначенні типів тексто-
вих категорій ми послуговуємося кла-
сифікацією, запропонованою Н. Кон-
дратенко [3], що у свою чергу ґрунту-
ється на типології текстово-
дискурсивних категорій О. Селіванової 
[7]. Серед текстових категорій ми роз-
різняємо основні, внутрішньотекстові 
та текстово-дискурсивні. До основних 
належать інформативність і комуніка-
тивність, до внутрішньотекстових  – 
категорії, скеровані всередину тексту, 
на створення текстової тканини, на 
керування мовними одиницями  – 
зв’язність, цілісність і дискретність; до 
текстово-дискурсивних, що уможлив-
люють витлумачення тексту як еле-
менту вербальної комунікації між мов-
цями або між текстами, входять кате-
горії референційності, діалогічності та 
концептуальності. Схематизовано ти-
пологію текстових категорій можна 

представити таким чином (див. 
табл. 1):

Отже, типологія категорійних ознак 
газетного тексту підпорядкована й 
комунікативно-прагматичній орієнта-
ції на читача як кінцевого споживача 
мас-медійної продукції. Незважаючи 
на те, що «проблема текстових катего-
рій має кілька відкритих і спірних пи-
тань, що стосуються визначення спів-
відношення текстової й інших катего-
рій мови, виокремлення головної тек-
стової категорії, установлення 
типології, кількості та ієрархічної під-
порядкованості інваріантних ознак 
тексту» [8, 496], така типологія може 
бути розроблена для певного функціо-
нального типу тексту.

Для газетного тексту ми пропонує-
мо виокремлювати три групи тексто-
вих категорій  – основні, внутрішньо-
текстові та текстово-дискурсивні кате-
горії. Перша група категорій об’єднує 
такі, що релевантні для різних видів 
тексту незалежно від їхніх жанрових 
або функціональних ознак, тому що 
«самоототожнення текстової комуні-
кації на основі множинності її типів 
здійснюється з огляду на найзагальні-
ші властивості  – інваріанти, властиві 
будь-якому тексту в дискурсі» [7, 192]. 

Таблиця 1 
Типологія текстових категорій

Основні текстові категорії
інформативність
комунікативність

Внутрішньотекстові категорії Текстово-дискурсивні категорії
Зв’язність Референційність
Цілісність Діалогічність
Дискретність Концептуальність
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Внутрішньотекстові категорії тради-
ційно виокремлюють у тексті, вони 
наявні в більшості загальноприйнятих 
типологій та характерні в тому числі й 
для газетного тексту. Текстово-
дискурсивні категорії зумовлюють орі-
єнтацію на комунікативну природу 
газетного тексту, на його компонен-
ти  – текст, мовця та реципієнта, на 
його зв’язок з іншими текстами в ма-
совоінформаційному просторі.
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На сьогоднішній день серед жанрів 
письмового перекладу найпопулярні-
шими є переклади текстів технічного, 
медичного та юридичного спрямувань. 
Юридична документація відіграє важ-
ливу роль, адже вона регулює усі сфе-
ри життя людини. Однією з особли-
востей перекладу документів фізичних 
осіб є необхідність їх легалізації, на-
дання їм юридичної сили для 
пред’явлення за межами країни. До 
групи документів юридичних осіб, пе-
реклад яких має свої особливості і 
найчастіше викликає труднощі, нале-
жать договори, контракти і страхові 
документи. Переклад договорів і 
контрактів має свої особливості, до 
яких відносяться побудова речень, 
специфічна лексика, наявність лексич-
них шаблонів, які повинен знати пере-
кладач для здійснення якісного і точ-
ного перекладу [4].

Особливо цікавою проблемою при 
перекладі є передача стійких зворотів 
та кліше. Загалом, між текстами, на-
писаними українською та німецькою 
мовами, саме на морфологічному рівні 
особливо чітко спостерігаються суттє-

ві міжмовні відмінності, в основі яких 
лежать різні мовні картини світу, осо-
бливості граматичної будови мови, 
певні мовні норми та традиції тощо [1, 
с. 192].

Наприклад, у німецькій 
юриспруденції є договір «Freier-Mitar-
beiter Vertrag». Якщо перекласти 
українською дослівно, він матиме 
назву «Договір із позаштатним 
працівником». Як правило, подібні 
кліше передаються за допомогою 
функціональних відповідників. В 
українській мові такий документ 
називається трудовим договором, у 
діловодстві під ним розуміють угоду 
між  працівником  і власни-
ком підприємства, установи, організації 
або уповноваженим ним органом, за 
якою працівник зобов’язується вико-
нувати визначену цією угодою роботу, 
а власник – виплачувати працівникові 
заробітну плату і забезпечувати умови 
праці, необхідні для виконання робо-
ти, передбачені законодавством про 
працю [3, с.103]. Відзначимо, що у назві 
договору німецькою мовою відразу 
зрозуміло, що йдеться про 
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співробітництво із позаштатним 
працівником, а для того, щоб зрозуміти 
назву його українського перекладу, 
треба мати, як мінімум, фонові знання 
у галузі юриспруденції.

Дослідивши основні поняття, які зу-
стрічаються у договорі, можна знайти 
декілька відмінностей. Переклад стій-
кого виразу «Vertrag zwischen Firma  – 
nachfolgend Gesellschaft genannt  – und 
Herrn/Frau – nachfolgend Auftragnehmer 
genannt  –» теж має свої особливості. 
Його український відповідник звучить 
як «ПП «Назва», у подальшому «Замов-
ник», з однієї сторони, і ПІБ, у подаль-
шому «Виконавець», з другої сторони, 
уклали цей договір». У оригіналі було 
лише слово договір, а у його україн-
ському перекладі вже з’явилося дієсло-
во «уклали». Унаслідок запровадження 
[1] у перекладі наявні фрази «з однієї 
сторони», «з другої сторони», яких в 
оригіналі не спостерігається.

Наступним розглянемо договір про 
оренду житла «Wohnungsmietvertrag». 
В оригіналі спочатку вказуються ПІБ, 
адреса, номер телефону орендодавця 
та орендаря, а в його українському пе-
рекладі договір починається зі слів 
«ПІБ, іменований надалі „Орендода-
вець“, з одного боку, і ПІБ, іменований 
надалі „Орендар“, з іншого боку». До 
слова, вищевказані дані суб’єктів уго-
ди (адреса, телефон і т.д.) розташовані 
в кінці договору, а не на початку, як в 
оригіналі. Тобто, при перекладі не 
тільки був змінений порядок розмі-
щення реквізитів, але й було розшире-
ні пункти, що стосуються орендодавця 
та орендаря.

Першим пунктом угоди є 
«Mieträume», тобто приміщення, що 
здаються в оренду. Оскільки в україн-
ській мові це слово передається тільки 
описово і одними з вимог до юридич-
них договорів є лаконічність та чіт-
кість, відповідний розділ українською 
звучить як «предмет договору».

Що стосується інших виразів та 
кліше, що мають повні еквіваленти в 
українській мові, їх переклад не викли-
кає труднощів. Наприклад:

• «Vermieter» – «орендодавець»;
• «Mieter» – «орендар»;
• «Die monatliche Grundmiete 

beträgt» – «розмір місячної орендної 
плати складає»;

• «Betriebskosten» – комунальні по-
слуги;

• «Kündigung» – розірвання угоди.
Можна зі стовідсотковою впевне-

ністю стверджувати, що дуже цікавим 
та корисним для майбутніх переклада-
чів виявиться договір «Übersetzungs-
vertrag für Buchausgaben». Уже у пере-
дачі назви договору можна знайти роз-
біжності з оригіналом, адже слово 
«Buchausgaben» перекладається як 
книжне видання, а в українському за-
конодавстві такі документи назива-
ються договорами на послуги письмо-
вого перекладу між перекладачем та 
видавництвом.

Подані кліше мають функціональні 
відповідники в українській мові, тому 
їх переклад є дослівним і водночас 
адекватним: «Vertragsgegenstand»  – 
предмет договору, «Rechte und Pflichten 
des Übersetzers»  – права та обов’язки 
виконавця (перекладача), «Rechte und 
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Pflichten des Verlags»  – права та 
обов’язки замовника (видавництва), 
«Abrechnung» – розрахунок та ін.

А от переклад таких слів як 
«Honorar», «Manuskriptablieferung», 
«Urheberbenennung» та «Schlußbestim-
mungen» лише на перший погляд зда-
ється легким. Слово «Honorar» означає 
«винагорода», але у документі вживан-
ня цього слова не є доцільним, тому 
воно набуває значення «вартість ро-
біт». Процес здачі готового перекладу 
«Manuskriptablieferung» (дослівно «зда-
ча рукопису») українською мовою на-
зивається повним перекладом тексту. 
Хоча, дослівний переклад даного слова 
теж є адекватним і це словосполучен-
ня може вживатися в офіційно-
діловому стилі. Поняття «Urheberbe-
nennung» є дуже важким для сприй-
няття. Його не те що описово, а взагалі 
дуже проблематично перекласти, адже 
воно належить до специфічної термі-
нології та несе у собі великий зміст. 
Якщо перекласти його на українську 
мову з урахуванням особливостей на-
ших законів, воно буде означати при-
тягнення відповідачем власника якоїсь 
речі до судової справи проти держате-
ля (власника) цієї речі. Розділ 
«Schlußbestimmungen» (кінцеві поло-
ження) у даному договорі має назву 
«інші умови», що, в принципі, повніс-
тю передає значення цього слова.

З цього випливає, що юридичний 
переклад потребує значної бази знань 
перекладача та обізнаності у різних 
сферах діяльності і наукових галузях. 
Хоча німецька (ФРН) та українська 
системи права належать до конти нен-

тально-європейської моделі, яка, у 
свою чергу, базується на римському 
праві, українські та німецькі терміни 
латинського походження виявляють 
чимало розбіжностей як юридичного, 
так і суто мовного характеру [2]. Як 
наслідок юридичні документи – контр-
акти, договори, угоди, домовленості  – 
значно різняться за своєю структурою 
і відрізняються вживаною лексикою, 
існуючими поняттями тощо.

Юридичні документи перекладають, 
як правило, тільки професійні перекла-
дачі, що спеціалізуються на юридично-
му перекладі. Вони повинні мати відпо-
відну юридичну освіту або значний до-
свід перекладів юридичної тематики. 
Помилки у перекладі тексту договору 
можуть призвести, наприклад, до спри-
чинення матеріального збитку і 
пред’явлення судового позову, за що 
несе відповідальність перекладач.

Отже, деякі німецькі кліше та стійкі 
вирази   мають повні еквіваленти в 
українській мові, а ті кліше або вирази, 
еквівалентів яких немає в українській 
мові, перекладаються описово. А при 
перекладі договорів та інших юридич-
них документів необхідно враховувати 
особливості складання юридичних 
текстів і дотримуватися встановлених 
правил їх написання.
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В связи с многообразием форм эко-
номических отношений в современном 
обществе, в частности, с появлением 
новых форм сотрудничества и предо-
ставления услуг, становится актуаль-
ным изучение отдельных форм таких 
отношений в новых условиях. На осо-
бенности таких форм в значительной 
степени влияют современные инфор-
мационные технологии. Поэтому целе-
сообразным для исследования пред-
ставляются возможности организации 
деятельности переводчиков в настоя-
щее время. В статье рассматриваются 
особенности сотрудничества перевод-
чиков и предоставление переводческих 
услуг в центрах (бюро) переводов. На-
блюдается значительное распростране-
ние деятельности таких центров. К их 
основным функциям относятся рекла-
ма своей деятельности, поиск клиентов 
(заказчиков), а также квалифицирован-
ных переводчиков для сотрудничества, 
объединение нескольких (многих) пе-
реводчиков для выполнения крупных 
заказов в относительно короткие сроки 
[напр., 2]. Дополнительной услугой 
бюро переводов может быть также ле-
гализация документов и нотариальные 

услуги, в частности, для документов на 
иностранных языках и для переводов 
документов. Для этого центры перево-
дов сотрудничают с соответствующими 
учреждениями и организациями, а так-
же с нотариусами. С центрами перево-
дов сотрудничают (с целью выполнения 
переводов) переводчики, постоянно ра-
ботающие в их составе (штатные пере-
водчики), переводчики, выполняющие 
разовые заказы, переводчики, как лица 
свободной профессии, а также лица, 
основной деятельностью которых явля-
ется не перевод, а другие виды деятель-
ности, чаще всего связанные с употре-
блением языков, например, преподава-
тели языков, литературные работники, 
научные сотрудники и специалисты, 
занимающиеся деятельностью по тема-
тике специализированных переводов, 
например, инженеры, экономисты, 
юристы, медицинские работники, вла-
деющие иностранными языками. У по-
следних, чаще всего, ограничена тема-
тика и виды перевода.

Центры переводов, как правило, 
организовываются для предоставле-
ния услуг переводов с многих языков и 
на многие языки, что не может делать 
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отдельный переводчик, владеющий в 
лучшем случае только несколькими 
языками. Кроме того, клиенты могут 
обращаться в центры переводов в лю-
бое время (в рабочее время, установ-
ленное распорядком дня организации, 
или в любое время суток, если в соста-
ве центра переводов предусмотрена 
дежурная служба, обеспечивающая 
круглосуточный прием или даже кру-
глосуточное исполнение заказов). Од-
нако у многих центров переводов та-
кие возможности отсутствуют, по-
скольку, как правило, нет регулярной 
потребности в круглосуточных пере-
водах. А если такая потребность у 
кого-либо и возникает, то вопрос чаще 
всего решается индивидуально, с ис-
пользованием не только центров пере-
водов, но и других возможностей (от-
дельные переводчики, организации, 
учебные заведения и т.д.). Однако вы-
полнение срочных переводов в рабо-
чее время (в тот же день, на следую-
щий день и выполнение перевода тек-
стов большого объема в течение срока, 
значительно меньшего, чем требуется 
обычно для такого текста) может быть 
одной из основных задач центров пе-
реводов, поскольку они имеют кон-
такты со многими переводчиками. 
Успешному функционированию цен-
тров переводов способствует также 
применение компьютерной техники, 
электрон ной почты, мобильной связи 
и т.п. Благодаря этому, в случае необ-
ходимости, к выполнению переводов 
могут привлекаться переводчики из 
других городов или даже стран. Воз-
можно также разделение текста пере-

вода между несколькими (многими) 
переводчиками, что оптимально для 
выполнения перевода в кратчайший 
срок. Поскольку центр переводов яв-
ляется посредником между заказчи-
ком и переводчиком, а заказ часто не-
обходимо выполнить в относительно 
короткий срок, у переводчика не всег-
да есть возможность в достаточной 
степени уточнить предназначение пе-
ревода, особенности текста перевода, а 
также в случае необходимости полу-
чить более конкретную информацию 
по тематике перевода у заказчика пе-
ревода. Поэтому выполняется либо 
«идеальный» перевод, способный удо-
влетворить всем требованиям, кото-
рые могут быть предъявлены к тексту, 
хотя для практических целей некото-
рые требования могут быть излишни-
ми. Либо, в большинстве случаев мо-
жет выполняться обобщенный (рабо-
чий), информационный перевод, по-
скольку клиент не всегда может 
предложить оплату, компенсирующую 
полноценный со всех точек зрения пе-
ревод [напр., 1]. Поскольку центр пе-
реводов является предприятием, кото-
рое должно окупаться и приносить 
прибыль, то, в некоторых случаях, не-
смотря на в некоторой степени идеа-
лизированные описания предлагаемых 
услуг в рекламной информации цен-
тров переводов, одним из основных 
факторов, определяющим форму и со-
держание выполненных переводов, яв-
ляется экономический фактор. Поэ-
тому дальнейшие исследования осо-
бенностей деятельности центров пе-
реводов следует осуществлять с 
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учетом экономической ситуации в 
стране. 
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Работа переводчика может быть 
связана с преодолением разнообраз-
нейших трудностей. При этом не все 
возможности их преодоления еще не-
достаточно изучены. Много внимания 
в исследованиях по переводоведению 
уделяется качеству текста, возможно-
стям передачи сложных элементов тек-
ста оригинала на язык перевода с по-
мощью обобщенных специальных при-
емов или с помощью творческих реше-
ний и т.п. Меньше внимания уделяется 
состоянию того, кто осуществляет пе-
ревод – переводчик. И хотя некоторые 
исследователи [например, 1; 2] подчер-
кивают в своих работах особую труд-
ность некоторых видов переводческой 
деятельности, однако из-за огромного 
количества видов переводческой рабо-
ты и ее возможных условий (условий, в 
которых может оказаться переводчик)
необходимы дальнейшие исследования 
деятельности переводчика с точки зре-
ния преодоления профессиональных 
трудностей, связанных с условиями 
труда. Это могут быть как теоретиче-
ские исследования, так и непосред-
ственные исследования индивидуаль-
ного опыта конкретных переводчиков. 
Хотя во многом в организации труда 

переводчика могут помочь общие зна-
ния из области оптимизации культуры 
труда и отдыха, но все же следует при-
нимать во внимание то, что работа пе-
реводчика во многих случаях имеет 
свои специфические особенности. Поэ-
тому изучение опыта переводчиков по 
оптимизации организации своего тру-
да является актуальной задачей и тре-
бует особого внимания. В настоящей 
статье рассматриваются некоторые 
аспекты организации (самоорганиза-
ция) труда переводчика с точки зрения 
сохранения его здоровья, повышения 
работоспособности, надежности вы-
полнения заданий. Хотя человек имеет 
иммунитет и запас здоровья, необходи-
мые для выживания в сравнительно 
кратковременных экстремальных усло-
виях, однако не следует этим злоупо-
треблять и растрачивать подаренное 
природой. Оптимальная организация 
труда и отдыха может во многом улуч-
шить производительность труда, каче-
ство продукции, сохранить хорошее 
здоровье и самочувствие в течение дли-
тельного времени.

Поэтому при получении заказа на 
выполнение перевода текста большого 
объема переводчик должен, как прави-

ИЗУЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОПЫТА ПЕРЕВОДЧИКА 
ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТРУДНОСТЕЙ

Сереброва Л.Н.
НТТУ «КПИ», г. Киев

Ключевые слова: перевод, профессиональная деятельность, опыт.
Keywords: translation, professional activity, experience.
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ло, предусмотреть предварительный от-
дых. В зависимости от имеющихся усло-
вий и реального времени, необходимого 
для выполнения заказа, это может быть 
и длительная прогулка на открытом воз-
духе, на природе, а может быть и сон 
разной длительности перед выполнение 
работы. Непосредственно перед работой 
возможно употребление крепкого чая 
или кофе, но следует принимать во вни-
мание, что чай или кофе могут опти-
мальным образом улучшить работоспо-
собность здорового и отдохнувшего ор-
ганизма. При значительном утомлении, 
когда уже не действуют чай или кофе, не 
следует употреблять еще более эти на-
питки, а рекомендуется час или два сна. 
Не следует перегружать себя напряжен-
ной работой поздно вечером и ночью. 
Лучше раньше лечь спать, а затем рано 
утром выполнить работу в оптималь-
ном состоянии. Конечно, такие реко-
мендации не распространяются на вы-
полнение важных, экстренных работ, 
однако таких случаев должно быть не-
много. Такие условия работы не должны 
становиться системой.

Большое значение для переводчика 
письменных текстов имеет также уме-
ние начинать работу. Иногда может 
появляться ощущение, что человек не 
может в данный момент выполнять 
работу. При этом не наблюдается 
каких-либо видимых причин. В таком 
случае следует попытаться приняться 
за работу и выполнять ее в течение 15-
30 минут, наблюдая за своими ощуще-
ниями. Во многих случаях (за исклю-
чением случаев утомления, болезни) 
могут появиться сосредоточенность, 

вдохновение и работа будет выпол-
няться более успешно.

Отдельные люди могут иметь более 
высокий потенциал для работы в слож-
ных и экстремальных условиях. Не 
следует брать с них пример, тем более 
и их потенциал может исчерпаться че-
рез какое-то время. Следует учитывать 
также обстановку в помещении, раци-
ональное освещение, температуру, 
оптимальное расположение мебели и 
правильное рабочее положение. По-
годные условия также следует прини-
мать во внимание. Ясные дни способ-
ствуют, как правило, большей работо-
способности. Для выполнения слож-
ных работ следует использовать, если 
для этого есть или появляются воз-
можности, периоды с оптимальным 
самочувствием, а также окружающие 
оптимальные условия. Однако в тече-
ние относительно короткого времени, 
возможно, выполнение работы при не-
благоприятных обстоятельствах, от 
чего не рекомендуется отказываться, 
но не следует злоупотреблять этим.

Рассмотренный в работе материал 
обсуждался с переводчиками-профес-
сионалами письменных текстов, имею-
щими большой опыт работы в различ-
ных условиях.

Выводы. При выполнении переводов 
письменных текстов значительного объ-
ема переводчик должен уделять допол-
нительное внимание организации свое-
го труда и отдыха с учетом опыта пере-
водчиков-профессионалов и своих ин-
дивидуальных особенностей. Особенно 
это касается переводчиков, работающих 
как лица свободной профессии.
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После II Мировой войны человече-
ство оказалось на краю пропасти. По-
явление новых видов оружия, оружия 
массового поражения, сделало уни-
чтожение жизни на планете делом не-
скольких минут. И в тоже время при-
лагаются все необходимые усилия для 
создания позитивного восприятия та-
кого оружия обществом. Лингвисты 
изучают феномен позитивного пози-
ционирования самого опасного ору-
жия в истории человечества. Первые 
атомные бомбы были названы Fat Man 
и Little Boy, что, по мнению исследова-
телей, содержит референцию к поли-
тическим деятелям У.Черчилю и Г.Тру-
мену [3, 84]. Позднее информация о 
ракетном оружии стала достоянием 
широкой общественности и возникла 
необходимость создать их положи-
тельный публичный образ. С этой це-

лью были использованы слова и сло-
восочетания из греческой мифологии, 
средневековой истории, американской 
истории, мощные позитивно маркиро-
ванные единицы [3, 84]. Переводу еди-
ниц, рассматриваемых в работе, уделя-
ется некоторое внимание известным 
ученым В.Н.Комиссаровым [2,160]. 
Однако комплексного переводоведче-
ского анализа данные единицы не по-
лучили, что определяет актуальность 
данного исследования.

В данной работе перевод номина-
ций ракетного оружия рассматривает-
ся на основе классификации видов пе-
ревода, предложенной К.Норд. От-
правной точкой классификации стано-
вится вопрос о сохранении 
доминирующей функции оригинала в 
переводе. К.Норд выделяет докумен-
тальный и инструментальный перевод 
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[4, 81-82]. Документальный перевод 
используется для текстов, функция ко-
торых не сохраняется в переводе, то 
есть текст перевода должен быть до-
кументом коммуникации автора и 
адресата оригинала. Инструменталь-
ный перевод предназначен для тек-
стов, функция которых сохраняется в 
переводе. В случаях сохранения основ-
ной функции при переводе имеет ме-
сто функциональная эквивалентность 
(термин К.Райс) [5, 161]. Но, как отме-
чает К.Райс, функциональная эквива-
лентность не всегда возможна. Напри-
мер, при переводе противником воен-
ных документов (приказов), перехва-
ченных радиоразведкой [1, 309]. 
Основная функция оригиналов таких 
текстов  – регулятивная, функция их 
переводов – информативная.

Русскоязычное воспроизведение ан-
глоязычных номинаций ракетного ору-
жия традиционно осуществляется в 
рамках документального перевода. 
Функциональная эквивалентность при 
таком переводе невозможна. Такая тра-
диция сложилась во времена холодной 
войны. Например, Советская военная 
энциклопедия, изданная в Москве в 
1980  году, содержит транскрипцию 
(Lance / Ланс), транслитерацию, комби-
нацию транскрипции и транслитера-
ции и вариантные соответствия, зафик-
сированные в словарях. При помощи 
транслитерации воспроизводится еди-
ница Pershing / Першинг. Номинация 
баллистической ракеты происходит от 
фамилии американского генерала Джо-
на Першинга, командовавшего войска-
ми в боях Первой Мировой войны. От-

метим, что антропоним так же пред-
ставлен транслитерацией. Примером 
комбинации транскрибирования и 
транслитерации служит единица Sea 
Sparrow / Си Спарроу, в которой первая 
часть сложного слова отражена транс-
крипцией Sea Cи, а вторая – транслите-
рацией Sparrow / Спарроу. В большистве 
случав единица, интернациональное 
слово, использовавшаяся в русском 
языке широко до получения ею стату-
са номинации ракетного оружия, вос-
производится при помощи словарного 
эквивалента: Titan / Титан, Sergeant / 
Сержант, Patriot / Патриот, Гарпун / 
Гарпун.

Cовременное использование рус-
скоязычных номинаций ракетного 
оружия США переместилось в Интер-
нет. Оружию США уделяют внимание 
на сайтах, посвященных новостям, 
истории, вооружению. Такие сайты ис-
пользуют оригинальное название на 
английском языке с сохранением ис-
ходной графики, транслитерацию или 
транскрипцию, словарный перевод. 
Отдельно отметим Википедию. Статьи 
Википедии, содержащие информацию 
о ракетном оружии, представляют 
вначале трех-элементную конструк-
цию, а именно оригинальное название 
на английском языке с сохранением 
исходной графики, транслитерацию 
или транскрипцию и словарный пере-
вод или калькирование: «Онест Джон» 
(англ. MGR-1  Honest John, буквально 
«Честный Джон»), «Пискипер» (англ. 
Peacekeeper – миротворец).

C точки зрения переводоведения 
только часть единиц можно было бы 
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обозначить как проблемные. В эту 
группу входят культуроспецифичные 
номинации, неологизмы и единицы, у 
которых нет словарного вариантного 
соответствия. Однако при любом пе-
реводе данных единиц невозможно из-
бежать потерь информации. Подавля-
ющее большинство этих единиц являе-
ются вторичной номинацией, семан-
тическим неологизмом, двуплановым 
конструктом, сложным семантическим 
комплексом. Нельзя сбрасывать со 
счетов такие факторы, как опасность 
референта, манипулирование созна-
нием как отправная точка номинации.

При русскоязычном переводе еди-
ниц, номинаций ракетного оружия 
CША отсутсвует и не может суще-
ствовать функциональная эквива-
лентность по нескольким причинам. 
Во-первых, в процессе англоязычной 
номинации подбирались единицы с 
мощной позитивной семантикой, ино-
гда культуроспецифичные слова или 
словосочетания, которые имеют осо-
бое значение для носителя американ-
ской культуры и являются неизвест-

ными для носителей иных культур. 
Во-вторых, данные номинации созда-
вались с целью генерировать пози-
тивное отношение англоязычного об-
щества к данному виду оружия, то 
есть функция таких единиц – регуля-
тивная. Номинации вооружения 
одного государства не могут созда-
вать позитивную оценку у граждан 
другого государства, несмотря на ста-
тус отношений этих государств.
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