
MONOGRAFIA

POKONFERENCYJNA

 

 

SCIENCE, 

RESEARCH, DEVELOPMENT  

PHILOLOGY, 

SOCIOLOGY AND CULTUROLOGY  #4

Barcelona  
29.04.2018-30.04.2018



2 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

U.D.C 316+8.2+8.1.1.1.1.1 +8.0.1.8+082
B.B.C. 94
Z 40

Zbiór artykułów naukowych recenzowanych.
(1) Z 40 Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-

Praktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek 
naukowo-badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego 
oraz byłej Jugosławii.

(30.04.2018) - Warszawa, 2018. - 152 str.
ISBN: 978-83-66030-23-7

Wydawca:  Sp. z o.o. «Diamond trading tour»
Adres wydawcy i redakcji:  00-728  Warszawa, ul. S. Kierbedzia, 4  lok.103 
e-mail: info@conferenc.pl 

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Powielanie i kopiowanie materiałów bez 
zgody autora jest zakazane. Wszelkie prawa do artykułów z konferencji należą do ich 
autorów. 

W artykułach naukowych zachowano oryginalną pisownię. 
Wszystkie artykuły naukowe są recenzowane przez dwóch członków Komitetu Na-

ukowego. 
Wszelkie prawa, w tym do rozpowszechniania i powielania materiałów opubliko-

wanych w formie elektronicznej w monografii należą Sp. z o.o. «Diamond trading 
tour». 

W przypadku cytowań obowiązkowe jest odniesienie się do monografii.
Nakład: 80 egz.
               «Diamond trading tour» ©          Warszawa  2018
ISBN: 978-83-66030-23-7



 3 

PHILOLOGY, SOCIOLOGY AND CULTUROLOGY  #4

Redaktor naukowy: 
W. Okulicz-Kozaryn, dr. hab, MBA, Institute of Law, Administration and Eco-

nomics of Pedagogical University of Cracow, Poland; The International Scientific As-
sociation of Economists and Jurists «Consilium», Switzerland.

KOMITET NAUKOWY:
W. Okulicz-Kozaryn (Przewodniczący), dr. hab, MBA, Institute of Law, Adminis-

tration and Economics of Pedagogical University of Cracow, Poland; The Interna-
tional Scientific Association of Economists and Jurists «Consilium», Switzerland;

C. Беленцов, д.п.н., профессор, Юго-Западный государственный универси-
тет, Россия;

Z. Čekerevac, Dr., full professor, «Union - Nikola Tesla» University Belgrade, Ser-
bia;

Р. Латыпов, д.т.н., профессор, Московский государственный 
машиностроительный университет (МАМИ), Россия;

И. Лемешевский, д.э.н., профессор, Белорусский государственный универ-
ситет, Беларусь;

Е. Чекунова, д.п.н., профессор, Южно-Российский институт-филиал Рос-
сийской академии народного хозяйства и государственной службы, Россия.

KOMITET ORGANIZACYJNY:
A. Murza (Przewodniczący), MBA, Ukraina;
А. Горохов, к.т.н., доцент, Юго-Западный государственный университет, Рос-

сия;
А. Kasprzyk, Dr, PWSZ im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Polska;
А. Malovychko, dr, EU Business University, Berlin – London – Paris - Poznań, EU;
S. Seregina, independent trainer and consultant, Netherlands;
M. Stych, dr, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Kra-

kowie, Polska;
A. Tsimayeu, PhD, associate Professor, Belarusian State Agricultural Academy, 

Belarus.
Recenzenci:
L. Nechaeva, PhD, Instytut PNPU im. K.D. Ushinskogo, Ukraina;
М. Ордынская, профессор, Южный федеральный университет, Россия.

WSPÓŁORGANIZATORZY:
The East European Scientific Group (Azerbaijan, Belarus, Poland, Serbia, Ukraine),
Virtual Training Centre «Pedagog of the 21st Сentury»,
Global Management Journal.



4 

SPIS/СОДЕРЖАНИЕ

ПАНТОМІМА ЯК ЖАНР МИСТЕЦТВА
Сварник Б.В. ........................................................................................................................................ 6

ОНТОЛОГІЧНІ ОБҐРУНТУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ 
ТРАНСФОРМАЦІЙ В БІБІЛІОТЕЧНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ 
ПРОСТОРІ
Сікорська В. Ю., Ковальчук В. Ф. ....................................................................................................... 9

CONSOLIDATION OF UKRAINIANESS: BASIC TENDENCIES AND 
PERSPECTIVES IN MODERN CONDITIONS
Averianova N. N. ................................................................................................................................ 13

CREATIVITY IS MEANS OF INDIVIDUAL PERCEPTION AND THE 
RELATION TO COLLECTIVE EXPERIENCE IN RENAISSANCE.
Chumachenko H. ................................................................................................................................ 17

LINGUISTIC AND STYLISTIC ANALYSIS OF MATTHEW’S GOSPEL
Hororhova I. V., Humanitska K.  ......................................................................................................... 19

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ LIFE В АНГЛОМОВНИХ ЦИТАТАХ, 
АФОРИЗМАХ Й АФОРИСТИЧНИХ ВИСЛОВЛЮВАННЯХ
ГРУЩАК О.  ....................................................................................................................................... 27

PAREMIAS ORIGIN SOURCES INVESTIGATION
Hororhova I. V., Boloban V.  ............................................................................................................... 31

STRUCTURAL AND SYNTACTICAL ANALYSIS OF THE SET 
EXPRESSIONS BASED ON THE MATERIAL OF THE TV SERIES “SUITS”
Hororhova I. V. , Dementii M.  ............................................................................................................ 36

ПЕРСОНІФІКАЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТИЛЮ СТЕФАНА КРЕЙНА 
НА МАТЕРІАЛІ ТВОРУ «ВІДКРИТИЙ ЧОВЕН»
Гришина Є. ........................................................................................................................................ 42

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ 
У МОЛОДІЖНІЙ ЛЕКСИЦІ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
Коваленко О. В., Гузель С.С. ........................................................................................................... 49

ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 
АГРАРНОГО БІЗНЕСУ, МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ 
УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
Лехновська А. П., Сидорук Г.І. .......................................................................................................... 52

ПРИМЕНЕНИЕ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ ИРОНИИ НА ЗАНЯТИЯХ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Подпорина Н.М. ................................................................................................................................ 57

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРЕДМЕТНОГО ФРЕЙМУ КОНЦЕПТУ GOTT У 
НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
Сергієнко Г.В. .................................................................................................................................... 60

АНАЛІЗ СЕМАНТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ КОЛЬОРОПОЗНАЧЕНЬ 
В ХУДОЖНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ОСКАРА УАЙЛЬДА
Hororhova I.V. ,Tretiak  L. I., Huchok M.............................................................................................. 66

DISTINCTION OF THE ENGLISH VERBS LEXICAL MEANING IN THE 
SYNONYMIC ROW
Tytarenko O.,Tretiak  L. ,Liulka  O.  .................................................................................................... 72



 5 

SPIS/СОДЕРЖАНИЕ

GENERAL CHARACTERISTICS OF DONALD TRUMP’S SPEECHES
Hororhova I. V., Nizhenets I. A. .......................................................................................................... 81

ЗАСОБИ ТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО У ПОВІСТІ П. БІЛОУСА «ІМІТАЦІЯ»
Прищепа (Шегеда) О. П. ................................................................................................................... 85

MODERNIST NARRATIVE ANALYSIS OF NOVELLA  
“HEART OF DARKNESS” BY JOSEPH CONRAD
Яцусь У. І. ........................................................................................................................................... 91

DISCOURSE WITH REGARDS TO TACTICS
Doronkina N. E. .................................................................................................................................. 94

АКТУАЛІЗАЦІЯ ГЕРМЕНЕВТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАГОЛОВКА 
У ЛЕЙТМОТИВНІЙ СТРУКТУРІ ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ
Лозинська А.Р., Траченко О.М., Знась О.Ф. .................................................................................... 96

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ УБЕЖДЕНИЙ В РЕЧАХ 
СОВРЕМЕННЫХ ИЗВЕСТНЫХ БРИТАНЦЕВ
Корнева С. Е.................................................................................................................................... 101

IMPLEMENTATION OF NEW UKRAINIAN SCHOOL STANDARDS IN 
THE PROCESS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGE
Клюніна, Н.В.  .................................................................................................................................. 108

ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОСТІ В. РОДІОНОВА: ТЕМАТИКА, 
ПРОБЛЕМАТИКА, СТИЛЬОВІ КОНСТАНТИ
Землянська А.В., Рябоконь В.В. .................................................................................................... 112

ЗООНІМИ CAT/KITTEN: ЕТИМОЛОГІЯ, СЕМАНТИКА ТА ЇХ 
ФУНКЦІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Чегрнега С.М., Пономаренко Н.М. ................................................................................................. 116

ПЕРЕВОД ЗА РУБЕЖОМ
Тимошенко О. С. ............................................................................................................................. 120

DISCOURSIVE MANIPULATIVE TECHNIQUES  
IN SARAH PALIN’S SPEECHES
Krasivskyi O.M. ................................................................................................................................ 123

ҐЕНДЕРНА КОМУНІКАТИВНА ПОВЕДІНКА УЧАСНИКІВ 
ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ
Козуб Л. С. ....................................................................................................................................... 131

ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВСТІ АНГЛОМОВНОГО РЕКЛАМНОГО 
ТЕКСТУ
Бойчук Н.В., ..................................................................................................................................... 135

ГЕНДЕРНО-МАРКОВАНА ЛЕКСИКА В АНГЛОМОВНІЙ РЕКЛАМІ
Марченко Н. В., Бойчук Е. М. ......................................................................................................... 138

METAPHOR IN TRANSLATION STUDIES:  
DEFINITION AND WAYS OF RENDERING
Monastyrskyi R.Ya., Krasilnikova O.M.............................................................................................. 142



6 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

Будь-яке мистецтво своїми засоба-
ми прагне ширше охопити об’єктивну 
реальність, вмістити в себе весь світ і 
розкрити його сутність шляхом цілої 
системи виразності. Для цілої групи 
мистецтв элементом виразності є рух: 
танець, цирк, мистецтво драматичного 
актора, що об’єднує рух з дієвим сло-
вом. До цих мистецтв відноситься і 
пантоміма, яка входить як органічний 
елемент в усі мистецтва руху.

Пантоміма є видом сценічного мис-
тецтва, в якому головним засобом ви-
разності є рухома сценічна дія актора 
(міміка, пластика тіла, жестикуляція, 
пересування у просторі, взаємодія з 
партнером та оточенням тощо), емо-
ційно та свідомо насичена, яка виявляє 
ставлення виконавця до навколиш-
нього світу. Мім адресується до гляда-
ча, здатному доповнювати своєю фан-
тазією те, що йому не договорюється, 
здатному подумки розвивати художні 
натяки дані артистом. Умовність пан-
томіми будується на повній довірі до 
творчої уяви глядача. Пантоміма може 
бути великим багатоактним спекта-
клем, який має у своїй основі сценарій, 
а може, – невеликою естрадною сцен-
кою, замальовкою, в якій один єдиний 
актор, миттєво перевтілюючись, може 

зіграти десятки характерів, сюжетно 
пов’язаних між собою. Даний вид мис-
тецтва активно досліджується як укра-
їнськими так і зарубіжними мисте-
цтвознавцями, істориками, культуро-
логами, театрознавцями, науковцями 
такими як: Білаш О.С, Волконский 
С.М., Декру Етьен, Ларионов Д.В., 
Марков П., Маркова Е.В.,  Марсо Мар-
сель, Морозова Г.В., Руднев, А., Рут-
берг И.Г., Смирнягина, Т.Ю., Барро 
Жан-Луї, Телятник Л.А., Ужвенко Н.Я.

Сучасний театр в нових умовах шу-
кає нові принципи художнього відо-
браження реальності і видовище стає 
тим самим ефективним засобом пере-
дачі інформації і художнього впливу 
на глядача. Цифрова світлотехніка, 
комп’ютерна графіка з численними 
програмами, система відео екранів і 
дизайн костюма – всі ці виразні засоби 
характеризують динаміку сценічних 
процесів і дозволяють акторові ство-
рювати нові образи.

Простір іншої реальності – природ-
не середовище буття пантоміми. Уні-
кальні можливості пантоміми дозво-
ляють її авторам і творцям вільно пе-
реміщатися в часі і просторі, моделюю-
чи нові взаємини. В результаті 
нетрадиційного відношення до еле-

ПАНТОМІМА ЯК ЖАНР МИСТЕЦТВА

Сварник Богдан Вячеславович
Аспірант Київського національного  університету культури і мистецтв  

Ключові слова: Пантоміма, мистецтво, жанр.
Keywords: pantomime, art, genre.
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ментів режисерської виразності наро-
джуються інші засоби, інший вид 
пластичного вираження, що прагне 
освоїти інший змістовний рівень, який 
неможливо адекватно виразити слова-
ми, оскільки пантоміма (як і будь-яке 
інше мистецтво) є моделлю не просто 
сприйняття, але й мислення.

До сих пір зустрічаються актори, 
які щиро заперечують самостійність 
мистецтва жесту, вважають це мисте-
цтво службовим щодо слова, вірять 
тільки в текст, тобто в писемність.

«Театр – мистецтво актора» – такою 
було основне положення, висунуте Де-
кру. Пафос цього твердження був 
спрямований і проти традиційного 
принципу французької сцени ( «те-
атр  – мистецтво слова») і проти фор-
мули Гастона Баті, висловленої ним у 
1921 році в трактаті «Його величність 
слово»: «Театр  – це синтез багатьох 
мистецтв: живопису, скульптури, архі-
тектури, музики та акторської май-
стерності ». «Театр  – мистецтво акто-
ра»  – це прозвучало вже в найпершій 
публікації Декру під назвою «Моє ви-
значення театру». Стаття, уривок з 
якої тут процитовано, вигідно відріз-
нялася від багатьох, подібних їй, пря-
мою вказівкою на зв’язок цього ново-
го, незвичного мистецтва зі старим як 
світ мистецтвом драматичного актора: 
«... незалежно від можливостей розви-
тку мистецтва пантоміми, як такого, 
наші драматичні актори також можуть 
багато чому навчитися у Марселя Мар-
со. Він показав, яка виразна може бути 
німа гра, яким сильним засобом впли-
ву є жест і як багато здатний сказати 

одним рухом актор, тіло якого слу-
жить йому слухняним і досконалим 
інструментом »[1, 179].

Один з відгуків, присвячених пер-
шим гастролям в Радянському Союзі 
одного з учнів Етьєна Декру – Марсе-
ля Марсо, він так малює картину 
сценічного існування актора в Lа 
mime: «Людина виходить на сцену 
одна. На сцені немає ніяких декора-
цій. Грим і костюм актора незмінні і 
нейтральні: вони не служать засобом 
характеристики образу. У актора не-
має партнерів, з якими він міг би 
спілкуватися. Більш того  – у нього 
немає навіть слів. Він не танцює, не 
співає і обходиться, як правило, без 
музичного супроводу. Чи можна це 
назвати театром? Виявляється, мож-
на » [1, 177].

Підтвердженням цієї думки є утво-
рення в Україні цілого ряду творчих 
колективів пантоміми, любительських 
гуртків, театрів – студій, професійних 
естрадних колективів: «Маски – шоу», 
«Мімірічі», «Академія руху», «Жарт», 
театр пластичної драми на Печерську, 
«Quartet DEKRU», «Мім – арт лабора-
торія».

Актор пантоміми здатний створити 
на порожній сцені ілюзію декорації, 
сценічної обстановки і предметів, що 
не існують в дійсності. Пантоміма на-
лежить до одного з найбільш умовних 
мистецтв, а чим умовніше мистецтво, 
тим більшої технічної майстерності 
воно вимагає.
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Розвиток сучасних інформаційних і 
комунікаційних технологій, зростання 
кількості інформації дедалі більше ви-
значають сутність нашої епохи. Інфор-
маційно-комунікативні технології за-
ймають значну роль у забезпеченні 
взаємозв’язку між різними суспільни-
ми структурами й соціальними група-
ми, громадянським суспільством і вла-
дою, а також у системах підготовки та 
поширенні інформації, орієнтованої на 
масового користувача. Розвиток інфор-
маційних технологій має центральне 
місце в процесі інтелектуалізації сус-
пільства, розвитку освіти, науки й куль-
тури. Сама ж інформація є глобальним, 
невичерпним потенціалом людства, яке 
ввійшло в нову епоху розвитку цивілі-
зації, а саме в епоху становлення інфор-
маційного суспільства [2].

Інформаційні потоки з кожним 
днем стають настільки потужними, що 
їх важко контролювати та системати-

зувати, відсікаючи зайве. З настанням 
ери інформатизованого суспільства 
змінюються й технології та інтереси 
населення. Не всі сучасні бібліотеки 
встигають за технічним розвитком, 
але саме в них вся накопичена люд-
ством інформація оброблена, система-
тизована та відшліфована.

Бібліотека є складовою частиною 
інформаційної інфраструктури, що за-
безпечує передачу та трансформацію 
інформації у часі та просторі, діяль-
ність якої спрямована на створення та 
накопичення якісного інформаційного 
контенту та надання доступу до інфор-
маційних ресурсів. Саме правильно 
організована робота інформаційно-бі-
бліотечного простору дозволяє кожно-
му користувачеві оперативно отрима-
ти доступ до матеріалів та документів 
бібліотечного фонду.

За рахунок того, що фонди бібліо-
тек налічують мільйони, а то й більше 

ОНТОЛОГІЧНІ ОБҐРУНТУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ 
ТРАНСФОРМАЦІЙ В БІБІЛІОТЕЧНОМУ 
ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

Сікорська В. Ю.
кандидат філологічних наук, доцент,
Ковальчук В. Ф.
студентка гуманітарного факультету  
Одеський національний політехнічний університет

У статті розглянуто діяльність бібліотечних установ як інформаційного 
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примірників, джерел зі всього світу з 
тисячолітнім досвідом це дозволяє ко-
ристувачам обирати з усього сучасно-
го інформаційного потоку якісну та 
достовірну інформацію.

На сьогоднішній день відбувається 
прискорення надходження й отриман-
ня інформації, тому формується по-
милкове відчуття отримання лише по-
верхневих знань. Але надійними бу-
дуть ті знання, які весь час оновлю-
ються та мають високий рівень якості.

Стрімкий розвиток суспільства та 
впровадження новітніх електронних 
технологій торкнулися й бібліотечних 
установ. Це дозволило підвищити 
якість та ефективність роботи напря-
му бібліотечної справи. Створення 
електронних інформаційних ресурсів 
бібліотек орієнтоване на віртуальне 
середовище, оскільки більшу частину 
свого часу сучасна людина проводить 
саме там.

Організація бібліотечної системи 
сьогодні ґрунтується не лише на авто-
матизації окремої бібліотеки. Головна 
мета її – створення єдиного всеукраїн-
ського інформаційного простору та 
інтеграція у світовий бібліотечний ін-
формаційний простір. Для досягнення 
цієї мети необхідно вирішити ряд за-
вдань:

• по-перше, удосконалення бібліо-
течно-бібліографічної інформації 
й публікації текстів у електронно-
му вигляді;

• по-друге, забезпечення доступу 
через Інтернет до бібліографічної 
інформації та повнотекстових баз 
даних;

• по-третє, забезпечення електро-
нних засобів пошуку й обслуго-
вування запитів на інформаційні 
ресурси бібліотеки.

З розвитком комп’ютерних і теле-
комунікаційних технологій інформа-
ційний простір бібліотеки розширюва-
тиметься до міжбібліотечного, міжре-
гіонального, а з часом його межі ста-
нуть ще ширшими [1, 17].

Бібліотека, піклуючись про свого 
користувача, виступає посередником, 
який структурує Інтернет-ресурси, 
оскільки допомагає відвідувачам зна-
ходити якісний, релевантний матеріал, 
здійснює пошук, відбір та аналітико-
синтетичну обробку ресурсів. Інфор-
маційно-комунікаційні технології та 
сервіси, що впроваджуються в бібліо-
теці, відкривають нові можливості в 
інформаційному забезпеченні корис-
тувачів.

Але для залучення молоді потрібно 
щось більше, аніж просто нове інфор-
маційне забезпечення. Коли молода лю-
дина потрапляє до бібліотеки, вона по-
винна бачити там не старий інтер’єр та 
запиленні полички, а сучасну, технічно 
оснащений простір. Оновлення пови-
нно бути не лише в обслуговуванні на 
рівні електронної картотеки або досту-
пу до Інтернету, чи оброблення елек-
тронних заявок, а й, наприклад, у самій 
видачі книжок, які можуть виїжджати 
до користувача після того, як він вибере 
потрібну в спеціалізованому терміналі 
самообслуговування. Це звільнить бі-
бліотекаря від перенапруги та дозво-
лить заощадити час для того, щоб він 
систематизував, переглядав, та осучас-
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нював книжкові фонди бібліотеки. Та-
кож сама бібліотека – це така сама орга-
нізація як і багато інших, тому також 
потребує реклами, піару та рекламних 
заходів, яких на сьогодні досить небага-
то або вони взагалі відсутні. Сам біблі-
отекар повинен бути сучасним, щоб 
досліджувати інтереси молоді та насе-
лення сьогодення, і вміти зацікавити 
свого споживача.

Інтер’єр бібліотеки грає також важ-
ливу роль. Взяти хоча б за приклад бі-
бліотеки Європи: Ескоріала в Іспанії, 
Жуаніна в Португалії, Страговського 
монастиря у Празі, палацу Мафра у 
Португалії, коледжу Мертон у Велико-
британії, Малатестіана у Італії, Трипі-
така Коріана у Південній Кореї, аббат-
сва Адмонд в Австрії та багато інших. 
Ці бібліотеки по-справжньому можна 
назвати витворами мистецтва. До них 
хочеться приходити не тільки почита-
ти, а й на екскурсію.

Дистанційне обслуговування, на-
буваючи своєї популярності, може на-
справді викликати зворотній ефект. 
Спочатку бібліотеки просто втратять 
тих, хто буде самостійно приходити в 
бібліотеку, а потім потрібність в біблі-
отеці як споруді зовсім зникне, вона 
перетвориться у фонд або просто архів 
під іншою назвою. Осучаснювати їх 
потрібно не тільки з точки зору 
комп’ютеризації для зовнішніх потреб, 
а й з технічного боку задля переосмис-
лення та оновлення думки сучасної 
спільноти про бібліотеку.

Якщо ж розглядати бібліотеку як 
засіб оборони під час інформаційних 
війн, то й пропагувати у джерелах 

масової комунікації її також потріб-
но з цієї позиції. Адже саме бібліоте-
ка відбирає та структурує непід-
контрольні нікому масиви інформа-
ції. Світові аналітичні роботи, що 
пройшли критичний відбір знахо-
дяться тут та можуть стати у нагоді, 
коли в Інтернеті вони стають все 
більш рідким явищем.

З’ясувавши, чого саме не вистачає 
бібліотеці сучасності, ми можемо ви-
значити її шляхи розвитку до майбут-
нього. Аби не зникнути, а навпаки  – 
продовжувати бути інформаційними 
центрами – їм потрібно терміново змі-
нювати свій вектор існування.

Сьогодні веб-сайти стають 
невід’ємною частиною бібліотеки і 
тому сприймаються як презентація її 
образу в інформаційному суспільстві. 
Але мати лише офіційний сайт недо-
статньо, якщо бібліотека хоче бути су-
часною і орієнтованої на користувача, 
вона повинна звернути увагу на соці-
альні медіа і роботу в них. Останнім 
часом дедалі більше бібліотек створює 
свої сторінки в соціальних мережах 
таких як: Twitter, Facebook, Blogspot, 
«ВКонтакте», Instagram та ін.

Багато бібліотек успішно рекламу-
ють свої ресурси і послуги і це не див-
но, адже блог – це ознака того, що бі-
бліотекар іде „в ногу з часом”.

Якщо основне призначення сайту 
бібліотеки  – це служити джерелом 
інформації, то призначення блогу  – 
це інтерактивне спілкування бібліо-
текаря з читачем, колегами, зі світом. 
Для цього є функція «коментарі». 
Користувач, який прочитав цікаву та 
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актуальну статтю/пост, може зали-
шити свій коментар, що відображає 
його точку зору. У свою чергу, бібліо-
текар відповідає читачу і веде з ним 
«віртуальний» діалог. На блозі бажа-
но розміщувати саме «інформацію 
для роздумів», ту, яка захопить і за-
чепить потенційного читача [3].

Блог дає змогу зручними та швид-
кими каналами передавання інфор-
мації просувати послуги закладу, чи-
тання і книги. За його допомогою 
можна залучити нових потенційних 
користувачів, удосконалити профе-
сійну комунікацію бібліотекарів, на-
лагодити соціальне партнерство, вза-
ємодіяти з партнерами та користува-
чами. Тобто це маркетинговий (ре-
кламний) інструмент бібліотеки, 
незамінний для зв’язку із громад-
ськістю (PR) [4]. 

Використання сучасних інформа-
ційних та телекомунікаційних техно-
логій є необхідністю, яка дозволить 
бібліотеці підняти свій авторитет се-
ред молоді та осучаснити себе.
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Consolidation of Ukrainianess is 
formed as an idea, that unites all political 
forces and social subjects round the val-
ues of providing of political stability, so-
cial development and international con-
sent in Ukraine. Ukrainianess that con-
solidated must be oriented on the future, 
it must clearly present an ultimate goal to 
that aims. The process of consolidation is 
protracted and heavy, he presents a main 
socio-political task to development of so-
ciety. Separate questions in relation to 
consolidation of society in Ukrainian and 
of Ukrainianess scientific literature were 
illuminated in labors of V. Baranivskoho, 
I. Hrabovskoyi, O. Kartunova, A. Kolodiyi, 
I. Kresinoyi, H. Lutsyshyn, Ye. Mahdy, 
O.  Orzhel, F. Rudycha, Yu. Rymarenka, 
M.  Stepyko, I. Varzara, T. Voropayevoyi, 
V. Yevtuha, and other.

The powerful factors of consolidation 
of Ukrainianess are forming of political 
nation, development of civil society and 
presence of national elite, that must in-
stance public unity. Consolidation of 
Ukrainianess depends on ability national 
of economic, intellectual and other politi-

cal elites to produce strategies of develop-
ment of the state protect her interests di-
rectly. For structural consolidation of 
Ukrainianess are needed considerable in-
tellectual, spiritual and financial resourc-
es. Amongst important factors, that can 
consolidate of Ukrainianess a substantial 
place is occupied by the processes of con-
cordance of interests of ethnic associa-
tions of Ukraine, realization of national 
idea, potential of Ukrainian, historical 
memories and religion.

As marked already, a political elite 
came forward to one of main factors of 
consolidation of Ukrainianess. Influence 
of political elite on development of all 
spheres of life of the state, on introduction 
and efficiency of functioning of demo-
cratic reforms in a country, on the level of 
economic and spiritual stability in society 
does not cause doubts. As a political man-
agement is the most substantial function 
of political elite, then she directly and 
systematic participates in making deci-
sion, constrained with the use of state 
power. Presently, from one side, political 
elite of Ukraine, calls to unity of society, 
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and from other the representatives of dif-
ferent political parties for expansion of 
quantity of the electorate actively use ex-
isting in society contradictions in the 
politics, that results in tension and aggres-
sion in society. Insolvency of the Ukrai-
nian elite to put interests of society higher 
own interests and ambitions, and also that 
«essentially, present power in Ukraine is 
the closed elite club that besides unlike 
the developed democracies does not own 
the effective enough channels of commu-
nication with public» [1, p. 118] presents 
a considerable obstacle in the processes of 
consolidation of Ukrainianess. And as 
exactly a political elite forms political ref-
erence points for advancement of the 
state, then it is necessary, that she, first of 
all, was of interest all society, was highly 
skilled and enjoyed a confidence among a 
population, successive and open in the 
actions, shut out internal conflicts and 
squabbles, that will become the mortgage 
of rallying of all Ukrainianess.

A language appears a powerful factor 
that consolidates of Ukrainianess. Ab-
sence of purposeful language politics on 
receipt resulted Ukraine of independence 
in a volume that Ukrainian society clearly 
shared on Ukrainian-language and Rus-
sian-language regions. Linguistic a politi-
cal problem was skillfully used about by 
Russian forces as a method of escalation 
of conflict in Ukraine. The marked events 
certify not only powerful expansion of 
Russian Federation but also absence of 
clear state humanitarian policy in Ukraine 
that would have the opportunity to coun-
teract to Russian influences, including, in 
a language sphere. «Now Russian propa-

ganda has a foreign audience that counts, 
on different estimations, from 600  mil-
lions there to 1 milliard of persons; broad-
casting is conducted for over 30 languages 
in 130 countries of the world; the amount 
of foreign Russian-language mass-media 
exceeds 3000 editions. On maintenance of 
this machine to Russian Federation 
spends close $1, 5 milliards annually» [3, 
p. 19]. In such terms of reckless offensive 
of Russian propaganda the Ukrainian 
state forces to look over the informative 
politics that must protect national inter-
ests in media, and also coordinate work of 
state and non-state mass-media in inter-
ests of informative safety of Ukraine. And 
although in 2017  considerably the pub-
lishing house of books and brochures 
grew up by Ukrainian both after the 
amount of the names and after drawing 
[2] and also the amount of the Ukrainian 
satellite TV channels increased from, 
however it not provides a desirable effect 
yet. In fact not enough to limit translation 
of the Russian channels which promote 
anti-Ukrainian values   that you want to try 
to offer their own high-quality media 
space, which contributed to the popular-
ization of Ukraine in the world.

It is therefore important to create 
tongue space for the proper functioning 
of Ukrainian. It is important, that in pres-
ent time, when opposition of our state to 
open aggression of Russian Federation is, 
the Ukrainian TV channels translated 
news, different transmissions and films by 
Ukrainian, in particular, with the subjects 
of reflection of heroism and dignity of 
Ukrainians. In the process of strengthen-
ing of the national state language politics, 



 15 

PHILOLOGY, SOCIOLOGY AND CULTUROLOGY  #4

at the same time with guaranteeing of 
language human rights, must provide na-
tional unity of society and assert political 
stability.

Historical memory plays an important 
role the processes of rallying of Ukraini-
aness. Historical memory passes from the 
past to present time material artifacts 
(sights of art, scientific and archived ma-
terials, literary and philosophical texts, 
other). She embraces knowledge and re-
membrances about sources, relations and 
development of the ethnos, about promi-
nent personalities of nation and about 
their prominent acts. Collective ideas 
about momentous historical events and 
about prominent personalities become 
soil of group identity that gives an oppor-
tunity to equate itself on principle «it  – 
stranger».

As in our state of accenting on the 
certain events of the historical past re-
sulted in public tension, then it is possible 
to talk that a public policy in relation to 
historical memory is not well-regulated 
and confined system. The such discon-
nected of Ukrainianess is in a great deal 
explained by objective reasons among 
that – in the past of long duration territo-
rial separateness of Ukraine and includ-
ing of her in composition of different 
empires, that, certainly, affected forming 
of consciousness and mentality of Ukrai-
nians. Yes, perception in the past by the 
population of Western Ukraine in the 
greater measure of culture of Poland, Ro-
manians, Hungarians and East  – the 
mainly Russian culture, resulted in differ-
ent, often cardinally-opposite, looks to 
the past and future of our state. On east 

and south of Ukraine greater part of 
population is in the context of imperial 
historical memory that appears in nostal-
gia after the USSR or Russian empire. 
During times of independence of Ukraine 
the cultural values of soviet or neo impe-
rial standard actively refreshed oneself 
Russian mass-media. Skillfully managing 
consciousness of people through mass-
medias and using the special manipula-
tive technologies Russian Federation and 
in our days asserts pro-Russian geopoliti-
cal orientations in consciousness of the 
Ukrainian citizens, imposes myths about 
aggression of «banderivtsi», «western» 
lack of discipline and other. The Neoim-
perial thinking of pro-Russian Ukrainians 
negatively influences on the process of 
consolidation of Ukrainianess on the 
whole.

Thus, for objective illumination of 
historical events both in scientific litera-
ture and in mass-media, it is needed to 
attract specialists  – historians, philoso-
phers. It is necessary to open out profes-
sional discussions in mass-media in rela-
tion to historical events, facts and person-
alities that cause ambiguous attitude to-
ward itself and provoke conflicts in 
Ukrainian society. Politics in relation to 
historical memory, first of all, must be 
directed in support stability in society, not 
to assume the excessive politicizing of 
historical events, but must balance vision 
of the historical past of separate regions 
with national vision. Settling these spores 
is possible by creation of carefully thought 
out conception of celebration in honors of 
the historical past, that would represent 
payment of every region in political, eco-
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nomic and cultural development of 
Ukraine.

Thus, of Ukrainianess having both 
internal and external numerous problem 
situations, needs the strong rallying. The 
Ukraine for the further survival and de-
velopment must count on own resources, 
which it’s need effective reforms in many 
spheres state and public life. Our country 
must work together, carefully and prag-
matically, taking into account security 
policy is consolidated for sustainable 
development of the state and further de-
velopment of the Ukrainian nation. Ex-
actly following strategy of national safe-
ty, power and political elite must conduct 
reforms in, power, humanitarian, infor-
mative and other economic spheres, that 

will provide to Ukraine both defensive 
character and strengthening of interna-
tional support.
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With gradual transition from the Mid-
dle Ages to the Renaissance creativity 
ceases to be collective activity, creativity 
becomes means of individual perception 
and the relation to collective experience 
which gives the grounds to creativity ex-
amining as individual activity. On the 
basis of examining of concepts Lorenzo 
Valla, Pico della Mirandola, creativity is 
defined by the form of an individualiza-
tion of collective experience. This con-
nected that testing importance of collec-
tive experience of the past, during the 
Renaissance time is considered originali-
ty penetrations of the artist into a variety 
of the vital phenomena.

«The new perception of the person has 
received in XVII century dualistic an ori-
entation, how it was used» [1, p 255]. In 
this various to the world of the nature and 
human mentality could be underlined its 
irrational, emotional party, its illusive-
ness, sensual qualities. Such way con-
ducted to Baroque style. But the accent 
could be put and on mind which over-

comes passions. Such way conducted to 
classicism (R. Descartes’ concept). In this 
aspect creative activity acts as the right of 
individual interpretation of collective ex-
perience.

Within the limits of classicism the 
tendency of individual interpretation by 
artists of collective experience was out-
lined. It testifies that creativity of the and 
artists represented itself as the right of 
individual interpretation of collective ex-
perience to boundary XVII–XVIII of 
centuries, and has displayed the statement 
on a rationalistic basis of the new art out-
look, dismissed from church dogmatism 
which considered service to a society as 
propagation of ideas of patriotism, vir-
tues, an important place taking away art, 
confirming its moral–aesthetic and didac-
tic values.

Creative activity is the human form of 
display of natural gift of creativity 
through collective experience and the 
theoretical inheritance of the nature. In 
this aspect actual there are concepts of 
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moral feeling and divine enthusiasm of 
the theory of Shaftsbury, (divine enthusi-
asm the allocated heroes, the state men, 
orators, poets and even philosophers). 
Harmoniously developed person who 
unites physical, moral, intellectual devel-
opment is an ideal for Shaftsbury.

In paper shown that the genius of the 
artist is the human form of display of 
natural gift of creativity through collec-
tive experience and the theoretical inheri-
tance of the nature. The genius of the 
artist consists not in skill of performance, 
and in ability to excite, awake but by 
means of inheritance deep feelings. In the 
theory of Baumgartner as the general dis-
tinctive feature of the artist ecstasy, fury, 
enthusiasm acts.

Romantics saw in the genius the ex-
clusive person, capable to lift a nature 
rule, but Kant sees in the genius born in-
clinations of soul because of which the 
nature gives to art a rule. Genius is a 
spiritual exclusiveness. The maintenance 
of its creativity consists in created corre-
sponding art samples that should be in the 
future a criterion and norm of estimation.

Revolutionary events which have tak-
en place in France in 1789–1795 have 
certainly affected formation of new ten-
dencies of development of the French art 
and all West European culture in general. 
Legislatively fixed by revolution equality 
of all before the law has pointed a ques-
tion the definitions of the person con-
nected with a problematic as persons in 
socio–political aspect. Creativity as the 
most influential means of improvement 
of the public relation should be direct on 
all–round, stage–by–stage development 

of individual endowments. Discussion 
between Vinkelman and Lessing, con-
cerning an ideal of the new person leads 
to new understanding of the person as 
fighter for freedom, hero, and active per-
son. The big role in the course of educa-
tion of the person in a context socially – a 
political priority it is taken away theatre. 
With deep arguments that comprehension 
of the social importance of art creativity 
as corresponding force which influences 
not only formation of the person, but also 
public thought in general increases. Ide-
alisation of ability of the artist in educa-
tion of mankind which was generated 
thanks to influence of romantic philoso-
phy assisted an exit on the foreground of 
a problem of formation of the person, 
which capable to change public orders.

Education of the person by means of 
creativity is corresponding basis for im-
provement of the public relation. Creativ-
ity assists not only to spiritual develop-
ment of the subject, and a society as a 
whole. All these specified forms display 
innovation urgency as generalisation of 
experience of history in a context of philo-
sophical anthropology ХVІІ–ХVІІІ cen-
tury, and also universal ideas of education 
of the person as a socio–political priority.
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Фразеологічний фонд англійської 
мови  – складний конгломерат, що 
включає в себе різні мікросистеми, 
кожна з яких має свою специфіку. 
Одну з таких фразеологічних мікро-
систем представляє група фразеоло-
гічних одиниць біблійного походжен-
ня. Підставою об’єднання цієї групи 
фразеологічних одиниць служить за-
гальне генетичне джерело – Біблія. Як 
справедливо зауважує В. Г. Гак, одини-
ці подібного роду запозичуються в 
основному через літературу, тоді як 
біблеїзми не запозичені однією мовою 
з іншої: в кожній мові відбувався від-
бір з одного загального джерела [2, 
с.14-20].

Біблія (грец. ЬіЬііа – книги) як ви-
твір книжності мала велике значення 
для формування лексико-фразеологіч-
ної системи багатьох мов. Лексична 
система представлена великою кількіс-
тю лексико-семантичних груп слів із 
біблійних текстів, які активно функці-

онують у сучасному мовленні. Згідно з 
визначенням О. С. Ахманової, бібле-
їзм  – це біблійне слово або вираз, що 
ввійшов у загальний вжиток [1, c. 66].

Загальновизнано також те, що Бі-
блія є найбагатшим джерелом англій-
ської ідіоматики. К. М. Дубровіна після 
ілюстрування відмінностей біблеїзмів 
в російській, англійській, французькій, 
іспанській мовах зазначає, що «в ан-
глійській мові біблійних зворотів зна-
чно більше, ніж в інших європейських 
мовах». [6, c.133].

Актуальність даної роботи зумов-
лено   необхідністю подальшого погли-
блення пізнання закономірностей 
формування і функціонування паре-
міологічного фонду мови як носія 
культурної пам’яті соціуму, необхід-
ністю виявлення чинників, що впли-
вають на активізацію в мові тих чи 
інших паремій.

Об’єктом дослідження є біблійні 
фразеологізми (БФ), образні слова, 
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словосполучення і фрази, що мають 
свій початок з Євангелія від Матвія, 
які увійшли до загальномовного узусу 
і в статусі фразеологізмів поповнили 
лексичний фонд англійської мови.

Предметом дослідження є семантич-
ні процеси, які супроводжують транс-
формацію біблійних протоодиниць 
(слів, словосполучень, фраз як одиниць 
Євангельського тексту) у БФ (біблійні 
фразеологізми англійської мови) і їх по-
дальше мовне використання.

Метою даної роботи є спроба про-
вести оглядовий лінгво-стилістичний 
аналіз Євангелія від Матвія, націлений 
на демонстрацію стилістичних переваг 
тексту, що став джерелом, з якого зго-
дом вийшла велика кількість ідіома-
тичних виразів та з’ясувати, що саме 
сприяло тому, що така велика кількість 
євангельських виразів піддалася фра-
зеологізації.

Тому перш за все нас будуть цікави-
ти ті вірші з Євангелія, які послужили 
контекстом прото-фразеологізмам  – 
словам чи вираженням, а іноді і сю-
жетним ситуаціям, що стали пізніше 
ідіоматичними.

Багато дослідників відзначають 
простоту і прозорість стилю Євангелія 
від Матвія. Простота викладу в Єван-
гелії поєднується з яскравою образніс-
тю і експресивністю стилю. У Єванге-
лії, яке ми досліджуємо функціонує 
безліч стилістичних прийомів, що 
сприяють створенню образності і екс-
пресивності тексту. Саме тому доціль-
но коротко зупинитися на основних 
лінгвістичних прийомах, що характе-
ризують текст Євангелія від Матвія.

Найбільш часто автор звертається 
до використання різних видів 
повторів  – лексичних, синтаксичних. 
“Teacher, what good deed must I do, to 
have eternal life?” And he said to him, 
“Why do you ask me about what is good? 
One there is who is good. If thou wilt be 
perfect, go and sell that thou hast, and give 
to the poor, and thou shalt have treasure in 
heaven: and come and follow me” (Mt. 
19:16, 17). У наведеному прикладі в 
рамках лексичного повтору досягаєть-
ся розширення значення слова good 
від «добрі справи» до «Всемогутній 
Бог». Цей текстовий фрагмент послу-
жив джерелом для ідіоматичного ви-
слову Counsel of Perfection.

Повтор словникової одиниці може 
бути таким, що підсумкове значення 
всього висловлювання набуває сенсу, 
протилежному семантиці даної оди-
ниці. Так, наприклад, проводячи ідею 
про життєздатність Свого вчення, 
Христос акцентує неминучість від-
мирання старого, закликаючи своїх 
учнів надати померлим ховати своїх 
мерців: “But Jesus said to him, ‘Follow 
me, and leave the dead to bury their own 
dead’” (Mt. 8:22). Згодом з цього 
висловлювання Христа утворився 
ідіоматичний вираз Let the dead bury 
their dead.

Використання інтерпретаційного 
повтору найчастіше має на меті 
пояснення незрозумілого слова, 
прихованого значення імені і т.д.: “His 
name shall be called Emmanuel’ (which 
means, God with us” (Mt.1:23); “You are 
Peter, and on this rock I will build my 
church” (Mt. 16:18).
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Останній приклад прото-фразеоло-
гізму є не тільки інтерпретаційним 
повтором, заснованим на перекладі 
значення імені апостола Peter (камінь), 
але і семантично дериваційного, тому 
що завдяки правому контексту слово 
rock (камінь) набуває ще й символічне 
значення основа (фундамент, на якому 
Христос має намір побудувати свою 
Церкву). З цих слів Христа в англій-
ській мові згодом виник БФ Upon this 
stone в значенні Upon this truth.

Анафоричний повтор традиційно 
використовується для підсилення не 
стільки повторюваного слова у 
висловлюванні, скільки тих лексичних 
одиниць, що йдуть за ним. Варто 
зазначити, що Ана́фора  (від 
грец.  αναφορα  – виділення)  – 
єдинопочаток; одна зі  стилістичних 
фігур; вживаний на початку віршових 
рядків звуковий, лексичний повтор чи 
повторення протягом цілого твору 
або його частини синтаксичних, стро-
фічних структур.

“Blessed are the poor in spirit, for 
theirs, is the kingdom of heaven.

Blessed are those who mourn, for they 
shall be comforted.

Blessed are the meek, for they shall 
inherit the earth.

Blessed are those who hunger and 
thirst for righteousness, for they shall

be satisfied.
Blessed are the merciful, for they shall 

obtain mercy.
Blessed are the pure in heart, for they 

shall see God.
Blessed are the peacemakers, for they 

shall be called sons of God.

Blessed are those who are persecuted 
for righteousness sake, for theirs

is the kingdom of heaven.
Blessed are you when men revile you 

and persecute you and utter all
kinds of evil against you falsely on my 

account” (Mt. 5:3-11).
Даний приклад є блискучою 

демонстрацією анафоричного повтору.
Саме завдяки риторичній 

досконалості вищенаведених віршів, 
вони послужили джерелом шести 
біблеїзмів, зареєстрованих різними 
словниками: Рoor in spirit в значенні 
Poor in pride, humble; Meek в значенні 
Kindly disposed; bending; Hunger and 
thirst; Pure in heart; Blessed are peacemak-
ers; Kingdom of heaven в значенні A uni-
versal state; a reign of peace and harmony.

У тексті досліджуваного Євангелія 
також зафіксовано використання 
багаторазового лексичного повтору: 
“He who receives you receives me, and he 
who receives me receives him who sent me. 
He who receives a prophet because he is a 
prophet shall receive a prophet’s reward, 
and he who receives a righteous man be-
cause he is a righteous man shall receive a 
righteous man’s reward” (Mt.10:40, 41). 
Серед численних повторів receives, 
prophet, righteous ще більш актуалізо-
ваними стають слова з правого контек-
сту, тобто ті, які слідують за повторю-
ваним словом: (receives) you ® me ® him 
who sent me; prophet ® prophet›s reward; 
righteous man ® righteous man›s reward. 
При цьому кожен з цих ланцюжків по-
будований за принципом паралелізму. 
Відразу, зазначимо, що паралелі ́зм це 
(грец.  parallelos  – той, що рухається 
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поряд)  –  аналогія, уподібнення, спіль-
ність характерних рис (паралельне зо-
браження двох явищ із різних сфер 
життя).

В результаті триступеневий парале-
лізм і багаторазовий лексичний по-
втор утворюють надзвичайно вираз-
ний лексико-синтаксичний малюнок 
відповідного текстового фрагменту і 
багаторазово підсилюють функцію 
висловлювання:“And every one that hath 
forsaken houses, or brethren, or sisters, or 
father, or mother, or wife, or children, or 
lands, for my name’s sake, shall receive a 
hundredfold, and shall inherit everlasting 
life” (Mt. 19:29).

На особливу увагу заслуговує досить 
рідкісний вид повтору, традиційно 
характерний скоріше для віршованих 
творів – рефрен:“That thine alms may be 
in secret: and thy Father which seeth in se-
cret himself shall reward thee openly” (Mt. 
6:4); “But thou, when thou prayest, enter 
into thy closet, and when thou hast shut thy 
door, pray to thy Father which is in secret; 
and thy Father which seeth in secret shall 
reward thee openly.” (Mt. 6:6); “That thou 
appear not unto men to fast, but unto thy 
Father which is in secret: and thy Father, 
which seeth in secret, shall reward thee 
openly.” (Mt. 6:18). При́спів або рефре́н 
(фр. refrain  – «повторювати»)  – повто-
рення групи слів, рядка або кількох ві-
ршових рядків у строфах.

Прото-фразеологізмом Let not thy 
left hand know what thy right hand doeth, 
яке, однак, відірвавшись від материн-
ського контексту і перетворившись в 
БФ, що не зберегло початкового пере-
носного сенсу і замість «творити добро 

таємно» стало означати «непослідов-
ність, плутанину» ( «права рука не 
знає, що робить ліва»), тобто в резуль-
таті біблійний фразеологізм як одини-
ця пареміологіческого фонду англій-
ської мови відрізняється від прото-
фразеологізму як фрагменту тексту-
джерела не тільки смисловим 
наповненням, а й прагматичною спря-
мованістю: замість рекомендації як 
слід робити ( «роби так, бо це добре») 
з’являється осуд зробленого ( «те, що 
зроблено, те погано»). Ідея таємності, 
прихованості добрих справ, висловле-
на   в прото-фразеологізмі, все ж таки 
збереглася в мовному узусі. Таке пере-
носне значення однослівного біблеїзму 
closet (when thou prayest, enter into thy 
closet,... shut thy door,... pray in secret).

Коли мова йде про лексичні засоби 
створення образності, перш за все не-
обхідно згадати про найпоширеніший 
троп  – метафору. Мета́фора (грец. 
μεταφορά  – «перенесення»)  – один із 
основних тропів поетичного мовлен-
ня. Метафори, зафіксовані в Євангелії 
від Матвія, на цей момент можуть кла-
сифікуватися як стерті. Однак не слід 
забувати, що на момент створення тек-
сту Євангелія велика їх частина була 
вдалими стилістичними знахідками. 
Настільки вдалими, що вони до цих 
пір широко використовуються в сучас-
ній мові. З огляду на часте вживання 
багатьох євангельських метафор в 
сучасному мовному побуті, дозволимо 
собі докладніше зупиниться на деяких 
з них: “You are the salt of the earth; but if 
salt has lost its taste, how shall its saltness 
be restored? It is no longer good for any-
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thing except to be thrown out and trodden 
under foot by men” (Mt. 5:13). Саме 
завдяки основним особливостям 
солі  – зберігати їжу від псування і 
надавати їй приємний смак, Христос 
назвав своїх учнів «сіллю землі», 
маючи на увазі їх чисті і святі моральні 
якості. Як БФ ця метафора зайняла 
міцне місце в ідіоматиці англійської 
мови. “Now as they were eating Jesus took 
bread, and blessed, and broke it, and gave 
it to the disciples and said, ‘Take, eat; this 
is my body.’” (Mt. 26:26). Подібно до 
того, як вино символізує кров 
Господню, так і хліб стає символом тіла 
Його. Метафора bread is my body є 
вербалізація старозавітньої практики 
«поїдання хліба», що символізує 
«духовну радість, яка є наслідком 
посвячення життя Богу». Христос, 
пропонуючи своїм учням благословен-
ний їм хліб, спонукав їх до прийняття 
духовної їжі. Духовна їжа ототожню-
ється з тілом Христовим, а потім з 
хлібом, тобто їжею матеріальною.“Do 
not swear at all, either by heaven, for it is 
the throne of God” (Mt. 5:34). Ця 
метафора (heaven is the throne of God) 
досить прозора і заснована перш за все 
не на зовнішній схожості, а на 
внутрішній, функціональній подобі: 
якщо небеса – Царство Боже, то 
найбільш наочно, а отже, доступніше 
за все асоціювати велич Бога з 
символом людської величі і царської 
влади – троном.

Метафора в комбінації з 
гіперболою  – потужне стилістичний 
засіб створення образності 
висловлювання. Наведені нижче 

приклади демонструють реалізацію 
синтаксичного прийому антитези за 
допомогою поєднання цих двох тропів: 
(1) “Why do you see the mote that is in 
your brother’s eye, but do not notice the 
beam that is in your own eye?” (Mt. 7:3); 
(2) “You blind guides, straining out a gnat 
and swallowing a camel!” (Mt. 23:24).

Гіпе́рбола (грец. ὑπερβολή  – 
перебільшення)  – вид тропа. 
Стилістична фігура явного і 
навмисного перебільшення для 
посилення виразності та підкреслення 
сказаної думки.

Асоціюючи власні недоліки людини 
з колодою (бруском) (beam), а чужі 
недоліки з порошиною (mote) (див. 
Приклад (1)), Христос проводить 
думку про недосконалість людини, яка 
не помічає своїх недоліків, але дуже 
нетерпимо ставиться до найменших 
недоліків тих, хто її оточує. Це 
висловлювання стало підставою для 
виникнення двох БФ в англійській 
мові – Beam in one’s (own) eye (див.№ 
52) і A mote in one›s (the) eye.

У прикладі (2), взятому з так 
званого «семиразового« горе вам »» 
(woe to you), за допомогою гіперболізо-
ваної метафори Христос докоряє 
книжників і фарисеїв, які відціджують 
мурашку, але ковтають верблюда, тоб-
то звертають увагу на дрібниці (strain 
out a gnat), упускаючи при цьому 
головне, основне зло (swallow a camel). 
Образність цього висловлювання 
сприяла виникненню на його основі 
БФ Strain out a gnat and swallow a camel.

Гіпербола і сама по собі є сильним 
емфатичним засобом. Використовуючи 
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гіперболу, можна значно підсилити 
вплив висловлювання: “It is easier for a 
camel to go through the eye of a needle 
than for a rich man to enter into the king-
dom of God” (Mt. 19:24).

Сила наведеного вище порівняння, 
заснованого на гіперболі, сприяла 
тому, що в англійську ідіоматику 
увійшов БФ It is easier for a camel to go 
(to pass) through the eye of a needle, than... 
для позначення абсолютно неможливої 
дії.

Неважко помітити з останніх 
прикладів, що вони ґрунтуються 
навколо слова camel. Два прото-
фразеологічних вирази з Книги Книг, 
що містять в собі номінацію верблюда, 
зафіксовані в довідковій літературі як 
джерело ідіоматічних одиниць, і 
обидва вони сходять до Євангелія від 
Матвія.

Метонімія також є одним з 
найбільш виразних і поширених 
тропів, тому досить широко 
представлена   в досліджуваному нами 
тексті Євангелія. Метонімія (грец. 
μετωνυμία  – перейменування)  – це 
слово, значення якого переноситься на 
найменування іншого предмета, 
пов›язаного з властивим для даного 
слова предметом за своєю природою. 
Говорячи про найбільш часто 
уживаний тип метонімії, необхідно 
перш за все відзначити синекдоху, 
засновану на співвідношенні частини і 
цілого. (Συνεκδοχή – співвіднесення) – 
один із засобів увиразнення 
поетичного мовлення. Так, маючи на 
увазі їжу в цілому, євангеліст 
неодноразово вживає слово bread: 

“Give us this day our daily bread” (Mt. 
6:11).

Словосполучення daily bread в 
сучасній англійській мові стало 
ідіоматичним і позначає не тільки 
повсякденну їжу, але і повсякденні 
потреби в цілому. При цьому bread як 
метонімічне позначення їжі і 
повсякденних потреб приймає ще 
більш розширене змістове наповнення: 
матеріальне в опозиції до духовного. 
Про необхідність другого (духовності) 
в житті людини говорить Христос:“Man 
should not live by bread alone“ (Mt. 4:4). У 
такому значенні це висловлювання і 
перейшло в розряд біблійних 
фразеологізмів.

Говорячи про людину, як про істоту 
мирську в протиставленні Господу як 
духовному началу, Ісус використовує 
слова «blood» і «flesh»: “For flesh and 
blood has not revealed this to you, but my 
Father who is in heaven” (Mt. 16:17). 
Згодом біблійне словосполучення flesh 
and blood увійшло в пареміологічний 
фонд англійської мови для позначення 
людей.

Така фігура мови, як порівняння 
також є одним з дієвих способів 
створення образності тексту. Власне 
кажучи, досліджуючи мову Христа, 
представлену в Євангелії від Матвія, 
можна констатувати, що багато 
повчаннь Христа побудовані на 
принципі порівняння, що ілюструється 
наступним прикладом:“Woe to you, 
scribes and Pharisees, hypocrites! For you 
are like whitewashed tombs, which out-
wardly appear beautiful, but within they 
are full of dead men’s bones and all un-
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cleanness” (Mt. 23:27). Словосполучення 
whitewashed tombs (в деяких варіантах 
тексту – whited sepulchre) (труни вап-
новані) є прото-фразеологічним. Воно 
міцно ввійшло до сучасного мовного 
узусу в значенні «ханжа, лицемір».

Основна мета даної роботи показа-
ти, що мовна образність, яскравість, 
наочність викладу і відточеність фор-
мулювання думки є однією з причин, з 
якої велика кількість євангельських ви-
словлювань піддалося фразеологізації.

Можна відзначити, що на лексич-
ному рівні найдієвішим засобом, що 
сприяв фразеологізації багатьох бі-
блійних виразів є метафора (A fisher of 
men (souls), Salt of the earth, Treasure in 
heaven, Beam in one›s (own) eye, A mote 
in one›s (the) eye, Cast pearls before swine, 
Take up the cross, Bear one›s cross, My 
yoke is easy, Kingdom of heaven, Sign of 
the time, Gates of hell, Keys of the Kingdom, 
Faith moves mountains, A millstone about 
smb›s neck, Under smb›s wing, They that 
take the sword shall perish with the sword, 
Coming on the clouds of heaven, The field 
of blood). На синтаксичному рівні та-
ким засобом виявляються різного по-
втори, що містять в собі вираження, 
які стали згодом ідіоматичними.

Прийнявши до уваги екстралінг-
вальний фактор (популярність і вивче-
ність Євангелія в християнських краї-
нах), можна з великою часткою впев-
неності констатувати, що лінгвістичні 
переваги тексту Євангелія від Матвія 
– яскрава образність, наочність, до-
ступність, експресивна насиченість 
поряд з семантичною глибиною, філо-
софською ємністю та всеосяжністю – 

стали основними факторами, що сти-
мулюють процес фразеологізації бага-
тьох його виразів.

Таким чином, Євангеліє від Матвія 
рясніє висловами, прото-одиницями, 
які згодом увійщли до широкого мов-
ного узусу. У тексті Євангелія ці оди-
ниці використовуються не фразеоло-
гічно (хоча часто і з подвійним змістом 
– буквально і в якості етичних мак-
сим). Вийшовши ж з контексту Біблії, 
ці прото-висловлювання стали фразе-
ологічними одиницями, значно попо-
внивши і збагативши фразеологічний 
фонд англійської мови.
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Постановка проблеми. Концепт 
«життя» є одним із найбільш значущих 
в національно-мовній картині кожно-
го етносу. На ряду з тим, що цей фено-
мен має універсальні для цілого люд-
ства ознаки, змістове наповнення да-
ного концепту відрізняється етнокуль-
турною специфікою. Уявлення про 
сенс та сутність життя, його цілі та 
значення у кожного народу відмінні.

Аналіз останніх досліджень та пу-
блікацій. Будучи одним із ключових для 
більшості етнічних культур, концепт 
«життя» неодноразово ставав об’єктом 
вивчення лінгвістів, серед яких: З. Абу-
бакірова, О.  А.  Іпанова, Н.  Кузнєцова, 
Д. Халікова, Лі Джіан Пінг та Хо Сон Тэ. 
У попередніх розвідках нами розгляну-
то метафоричну репрезентацію кон-
цепту LIFE в англомовній афористиці, а 
саме проаналізовано моделі утворення 
метафор на позначення досліджувано-
го концепту, зокрема, виділено та опи-

сано антропоморфні, натуроморфні 
моделі та модель «життя  – матеріаль-
ний об’єкт / предмет», відзначено різ-
ний ступінь поширення цих моделей. 
[Див. докладніше: 2].

Метою даної статті є проведення 
аналізу англомовних цитат, афоризмів 
та афористичних висловлювань як до-
мінантних засобів вербалізації фено-
мену «життя» в англомовній картині 
світу; висвітлення специфіки уявлень 
про життя в носіїв англійської мови; 
виявлення та окреслення ключових 
ознак досліджуваного концепту, при-
таманних британській та американ-
ській лінгвокультурам.

Виклад основного матеріалу. 
Проведений аналіз емпіричного 
матеріалу дав можливість виявити 
велике число цитат, що експлікують:

• ціль життя: The aim of life is to live, 
and to live means to be aware, joyously, 
drunkenly, serenely, divinely aware /Henry 

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ LIFE В АНГЛОМОВНИХ 
ЦИТАТАХ, АФОРИЗМАХ Й АФОРИСТИЧНИХ 
ВИСЛОВЛЮВАННЯХ

Олена ГРУЩАК
Викладач кафедри мовної та міжкультурної комунікації Дрогобицького державного 
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Miller/; The aim of life is self-development. 
To realize one’s nature perfectly  – that is 
what each of us is here for /Oscar Wilde/;

• його мету: The goal of life is to make 
your heartbeat match the beat of the 
universe, to match your nature with Nature 
/Joseph Campbell/; The purpose of our 
lives is to be happy /Dalai Lama/; A 
purpose of human life, no matter who is 
controlling it, is to love whoever is around 
to be loved /Kurt Vonnegut/;

• завдання та місію: The object of life is 
not to be on the side of the majority, but to 
escape finding oneself in the ranks of the 
insane /Marcus Aurelius/; My mission in 
life is not merely to survive, but to thrive; 
and to do so with some passion, some 
compassion, some humor, and some style /
Maya Angelou/;

• розкривають його секрет і значення: 
Keep looking up… that’s the secret of life /
Snoopy/; Life was meant to be lived, and 
curiosity must be kept alive. One must 
never, for whatever reason, turn his back 
on life /Eleanor Roosevelt/.

В очі впадає те, наскільки по-
різному цитати розкривають сенс і 
значення досліджуваного феномену, 
його цілі та завдання. Це не дивно, 
адже авторами цитат є різнопланові 
особистості: письменники і поети, ху-
дожники, дослідники, духовні лідери, 
громадські діячі тощо, навіть вигадані 
персонажі коміксів. Розмаїття 
формулювань життя спричинене 
суб’єктивністю авторів. Для одних 
ціль життя полягає у любові (любити 
усіх, хто б не був поруч), для інших – у 
саморозвиткові, у реалізації свого 
єства, своєї натури, життєвих сил, а ще 

для інших – бути щасливим чи навіть 
просто жити.

Величезний пласт становлять 
цитати, що маніфестують таку ознаку 
досліджуваного феномену, як його 
недовготривалість. Життя є коротке 
(life is short), дуже коротке (life is very 
short), занадто коротке (life is too short), 
напр.: Life is too short not to celebrate nice 
moments! /Jurgen Klopp/; Don’t ever 
doubt yourselves or waste a second of your 
life. It’s too short, and you’re too special /
Ariana Grande/.

Ознаки життя можуть бути 
взаємопов’язані. Так, з огляду на 
недовготривалість та неповторність 
цього поняття, можна говорити про 
такий смисловий компонент життя, як 
його цінність, що на мовному рівні 
передається відповідними лексемами: 
the value of life, life is worth, (life is) pre-
cious, напр.: A man who dares to waste 
one hour of time has not discovered the 
value of life  /Charles Darwin/; We’re all 
human, aren’t we? Every human life is 
worth the same, and worth saving  /J.K. 
Rowling/. Будь-яке людське життя є 
вартісним, воно становить найбільшу 
цінність, адже за нього немає нічого 
більш цінного, особливо, якщо йдеться 
про життя твоєї дитини: Nothing is 
more precious than life... especially the life 
of your child /Peter Diamandis/.

Автори багатьох цитат закликають 
не просто цінувати життя, а поважати 
і цінувати кожний його момент, напр.: 
The only way to survive eternity is to be 
able to appreciate each moment  /Lauren 
Kate/; Life is short, and we should respect 
every moment of it /Orhan Pamuk/;
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• закликають радіти життю, насоло-
джуватись його радостями, приємни-
ми моментами, з ним пов’язаними, 
напр.: Do what you need to do and enjoy 
life as it happens /John Scalzi/; Simply 
enjoy life and the great pleasures that come 
with it /Karolina Kurkova/; Slow down 
and enjoy life. It’s not only the scenery you 
miss by going to fast  – you also miss the 
sense of where you are going and why /
Eddie Cantor/;

• радять жити на повну силу, напр.: 
The purpose of life is to live it, to taste 
experience to the utmost, to reach out 
eagerly and without fear for newer and 
richer experience /Eleanor Roosevelt/; Life 
is full of beauty. Notice it. Notice the 
bumble bee, the small child, and the smiling 
faces. Smell the rain, and feel the wind. 
Live your life to the fullest potential, and 
fight for your dreams /Ashley Smith/; Life 
is short, so enjoy it to the fullest /John 
Walters/;

• закликають до служіння іншим, у 
чому навіть вбачають єдине значення 
та ціль життя, напр.: The sole meaning of 
life is to serve humanity /Leo Tolstoy/; 
The purpose of human life is to serve and 
to show compassion and the will to help 
others /Albert Schweitzer/; Life’s most 
persistent and urgent question is, ‘What are 
you doing for others?’ /Martin Luther King, 
Jr./; The most important thing in life is to 
learn how to give out love, and to let it 
come in /Morrie Schwartz/;

• спонукають зосередитись на 
досягненні найкращого результату, 
напр.: Whatever your life’s work is, do it 
well. A man should do his job so well that 
the living, the dead, and the unborn could 

do it no better /Martin Luther King, Jr./; 
Good is not enough. You’ve got to be great 
/Simon Cowell/; If you cannot do great 
things, do small things in a great way /
Napoleon Hill/;

• заохочують бачити усюди 
позитивне, навіть у негативних подіях, 
зосереджуватись саме на позитивних 
моментах життя, напр.: You’re going to 
go through tough times  – that’s life. But I 
say, ‘Nothing happens to you, it happens for 
you.’ See the positive in negative events /
Joel Osteen/; Live the life to the fullest, 
and focus on the positive /Matt Cameron/; 
You cannot have a positive life and a 
negative mind /Joyce Meyer/;

• пропонують виконувати усе з 
любов’ю, рішучістю, запалом, вірою й 
ентузіазмом, напр.: Do all things with 
love /Og Mandino/; Whatever you do, do 
with determination. You have one life to 
live; do your work with passion and give 
your best. Whether you want to be a chef, 
doctor, actor, or a mother, be passionate to 
get the best result /Alia Bhatt/; Believe you 
can and you’re halfway there /Theodore 
Roosevelt/.

Наведена нижче група цитат роз-
криває ще один із смислових компонен-
тів досліджуваного концепту  – його 
акціональність, що виражається у спо-
лучуваності іменника life з дієсловами з 
різноманітною семантикою: Life is try-
ing things to see if they work /Ray Brad-
bury/; Don’t let life discourage you; every-
one who got where he is had to begin where 
he was /Richard L. Evans/; Life leaps like a 
geyser for those who drill through the rock of 
inertia /Alexis Carrel/; Life imitates art far 
more than art imitates Life /Oscar Wilde/; 
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Life stands before me like an eternal spring 
with new and brilliant clothes /Carl Fried-
rich Gauss/; Life does not owe you anything 
because life has already given you every-
thing /Ralph Marston/.

Необхідно зазначити те, що переваж-
ній більшості цитат властива позитивна 
аксіологічність, напр.: How sweet it is! /
Jackie Gleason/; Relax! Life is beautiful! /
David L. Wolper/; I enjoy being happy every 
day, and hopefully you can hear my happi-
ness in my music. Life is beautiful /Christina 
Milian/. Проте зустрічаються і такі 
цитати, у яких простежується негативне 
ставлення її автора до життя, напр.: Most 
of life is tragic. You’re born, you don’t know 
why. You’re here, you don’t know why. You go, 
you die. Your family dies. Your friends die. 
People suffer. People live in constant terror. 
The world is full of poverty and corruption 
and war and Nazis and tsunamis. The net 
result, the final count is, you lose – you don’t 
beat the house /Woody Allen/; Life is full of 
misery, loneliness, and suffering  – and it’s 
all over much too soon /Woody Allen/. Не-
гативне аксіологічне значення переда-
ється прикметниками, іменниками і ді-
єсловами з негативною (напр.: tragic; 
misery, poverty, loneliness; die, suffer), часом 
деструктивною (напр.: war, tsunamis), се-
мантикою. Зауважимо, що такі цитати 
становлять невеликий, навіть мізерний, 
відсоток від загального числа.

Висновки та перспективи подаль-
ших досліджень. Здійснивши аналіз 
англомовних цитат, афоризмів й афо-
ристичних висловлювань як домінант-
них засобів об’єктивації концепту 
LIFE, можна виокремити такі смислові 
компоненти досліджуваного феноме-

ну, як цінність, недовготривалість, по-
зитивна налаштованість, акціональ-
ність,. Англомовні цитати закликають 
цінувати життя; радіти кожному мо-
менту; бачити усюди позитивне; у 
житті робити усе якнайкраще; діяти з 
рішучістю й ентузіазмом, вірою і 
любов’ю. Переважно цитатам властива 
позитивна аксіологічність.

Перспективним, на нашу думку, є до-
слідження концепту «життя» у зіставно-
му аспекті на базі слов’янських і герман-
ських мов, що дозволить виявити універ-
сальні та національно-марковані ознаки 
окресленого концепту як в англомовній, 
так і іншомовній концептосферах.
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Studying any foreign language is close-
ly linked to learning the culture of the 
country of spoken language. Paremias re-
flect the national originality of history, 
culture and traditional way of people life. 
Paremias enrich the speech, express the 
essence of linguistic phenomena, give it a 
national character and make it unique. 
Paremias act as a means of knowledge of 
culture, contribute to the enrichment of 
vocabulary and the acquisition of gram-
matical material.

The topicality of this study is deter-
mined by the necessity of investigating 
paremias theoretical principles.

The object of this study is a group of the 
English proverbs and sayings, denoting to 
the negative emotions and conditions.

The subject of this study is the complex 
of sources of origin of proverbs and say-
ings in English.

The aim of the investigation is the ex-

ploration of sources of origin of paremias 
in English language.

In order to achieve the aim, it is neces-
sary to solve certain tasks:

1. to identify proverbs and their place 
in the language;

2. to investigate the linguistic and cul-
tural peculiarities of proverbs and sayings;

3. to analyze the emotional concept 
and paremias that express this concept by 
character traits.

Research Methods. The method of total 
selection to choose the proverbs that 
serve as the research material, the method 
of linguistic description and observation 
to systematize and classify the material of 
investigation; the method of analysis of 
dictionary definitions to describe the 
meanings of linguistic units and their fu-
ture exploration, the method of analysis 
of the linguistic literature to study the 
state of problems which are close to the 

PAREMIAS ORIGIN SOURCES INVESTIGATION
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topic under the consideration were used 
in the article.

Paremias are a linguistic phenomenon 
that reflects all cognitive processes in the 
language system. They have a link with 
the experience and cognitive activity of 
the individual and perform the instruc-
tive function. Proverbs and sayings most 
clearly reflect the evolution of national 
consciousness, they carry the information 
that can show both a historical develop-
ment and an interaction with other cul-
tures.

It is quite possible to author the au-
thorship of some paremias. As an exam-
ple in English language many proverbs 
and sayings were populated or created by 
J. Byron, J. Milton, W. Shakespeare and 
other well-known writers and poets.

Shakespeare’s words can serve as an 
example. Many of them have saved their 
initial form, for instance:

Brevity is the soul of wit.
Another important source of English 

paremias is the complex of proverbs and 
sayings that was added from other lan-
guages (Latin, Greek, French, Spanish and 
other).

The large group of paremias was influ-
enced by the Latin language and attribut-
ed to Julius Caesar. For example:

The wish is father to the thought.
Another winged expression that has 

an authorship became widely used. It’s at-
tributed to the ancient Greek poet Heryl:

Constant drop ping wears away a stone.
In Ovid’s “Letters from Ponta”: “Gutta 

cavat lapidem” (“Constant drop ping 
wears away a stone “).

Later the same phrase takes place in 

the words of the authors in the XV cen-
tury, such as the philosopher Mykhailo 
Apostol, the monastery writers Grigory 
Bohoslov and Ioann Damaskin.

The expression “Hell is paved with 
good intentions” is attributed to the Eng-
lish writer Jonson. His biographer tells us 
that in 1775 Jonson cried:

Hell is paved with good intentions.
Walter Scott in his book “Bride from 

Lammermursk” attributes the dictum to 
one of the English divines. George Herber 
who died in 1632 wrote in his book “Jac-
ula prudentium”:

Hell is full of good meaning and wishing.
Paremias were used in the Charles 

Dickens’s works. He wrote: “Have you ever 
heard a word of an English?  – said 
Dawswood. – The hell is printed out with 
good intentions – the good intentions more 
often destroy than create”.

Ezop’s fables are related to number of 
examples:

One swallow doesn’t make а summer.
Later Aristotle, I. A. Krylov, Charles 

Dickens used these proverbs.
Among all proverbs taken from the 

French language one of the best examples 
can be:

The appetite comes with eating.
His originator was a French Episco-

pate Jar d ‘Ange. But its wide use it got 
when François Rabel wrote it in his work 
“Garganthua and Pantagrill”.

In very deed there are a lot of adop-
tions out of the Bible.

For example, sayings:
A soft answer turns away wrath.
Some sayings take their roots from the 

XVII century’s theological doctrine:
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The end justifies the means.
An important conception of linguis-

tics of emotions is “the emotional con-
cept” as “ethical, cultural and complex 
structural-meaning as well as lexically 
and / or physiologically-verbalized for-
mation. Which is based on the conceptual 
basis and covers except the concept the 
character and estimation. It functionally 
remakes people in process of reflexing 
and the communicating many single-
threated things, which call for restraint as 
a special condition for the surrounding 
objects”.

The implementation of every kind of 
emotional concept is carried out by the 
next linguistic means:

1) direct emotion nomination (for ex-
ample, with the help of nouns  – anger, 
hatred, fear in English language);

2) direct expression of the language 
tools (exclamations, invitations, brutal 
lexis, paremias).

Studies that were conducted on Eng-
lish material indicate that he most univer-
sal concepts are “life/death”, “character” 
and other.

The results of the research indicate 
that paremias express the concept “char-
acter” most often.

Their part from the total amount of 
the analyzed phrases is set to be in Eng-
lish  – 58%, for example in the Latin  – 
70%, and in Ukrainian – 90%.

Paremias which express this concept 
by character traits are divided into:

1) Positive traits of character.
a) greatness, kindness, goodwill:
To help a lame dog over a stile.
To put on dog.

b) courage, determination:
Lion’s share.
There is life in the old dog yet.
c) loyalty, unanimity:
Every dog has his day.
Bear pool.
Birds of a feather flock together.
2) Negative traits of character.
a) cowardice, indecision:
Let sleeping dogs lie.
b) virulence, meanness, insolence:
To talk the hind leg off a donkey.
Cool fish.
c) cunning, deceit:
As cunning as a fox.
Sly dog.
Wolf in sheep’s clothing.
An old bird is not caught with chaff.
d) foolishness, conscientiousness, in-

gratitude:
To follow like sheep.
To sell the bear’s skin before one has 

caught the bear.
e) volubility, vainglory:
Gay dog.
To kill two birds with one stone.
f) untidiness, negligence:
A dead dog.
Dirty dog.
Lazy dog.
The black sheep.
Poor fish.
Neither fish, nor fowl.
The direct nomination of emotions of 

fear, anger, hatred and other embrace the 
lexical and grammatical class of nouns.

For example:
• fear (dread, fright, dismay, panic, ter-

ror, trepidation);
• anger (annoyance, rage, fury, wrath, 
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indignation, irritation, resentment, tan-
trum, outbursts);

• hatred (loathing, abhorrence).
An example:
Nothing in life is to be feared. It is only 

to be understood. You don’t face your fears. 
You stand up to them. No one loves the 
man whom he fears. Fear breeds fear.

Investigated by us, English paremias 
with a direct nomination of anger, hatred 
and fear testify the peculiar to English 
restraint, tolerance and moderation in the 
expression of negative emotions.

For example:
The best answer to anger is silence;
When anger rises, think of the conse-

quences.
The negative emotion of fear is associ-

ated with a small dark room.
For example:
Fear is that little darkroom where nega-

tives are developed.
The only thing we have to fear is fear 

itself.
This paremia illustrates the law of the 

linguistic self-influence. The speaker af-
fects its own consciousness as a means of 
a verbal verbalization of the emotion 
called fear.

For example:
Nothing in life is to be feared. It is only 

to be understood.
The negative significance of the emo-

tion of fear turns out to be much wider 
and more varied than the positive one. 
Fear can keep a person in a constant ten-
sion, it generates insecurity and prevent 
the person from realizing the fullest. It 
interferes the human activity and in spe-
cial cases literally paralyzes it.

For example:
Fear is only as deep as the mind allows.
Taking a new step, uttering a new word, 

is what people fear most.
The concept “life” represents the less 

quantity of explored paremias. The largest 
number is recorded in Latin:

Aque et panis – vita canis.
E cantu dignoscitur avis.
Less number in English:
Without a job, it’s a dog’s life.
Give a dog a bad name and hang him.
To go to the dogs.
To have a wolf in the stomach.
To keep the wolf from the door.
The early bird catches the worm.
To have other fish to try.
A bird in the hand is worth two in the 

bush.
In the notes shall be pointed out that 

the profound mastery of the foreign lan-
guage can’t be accomplished without the 
study of such a component as a paremia.

Proverbs and sayings have been stud-
ied by many scholars: A.V. Kunin includ-
ed proverbs and sayings into his diction-
ary of phraseological units, N.N. Amoso-
va and V.L. Arkhangelskiy dealt with dif-
ferent issues of modern English 
phraseology and its aspects. Among for-
eign paremiology scholars there are B. 
Mieder and V.H. Collins who studied 
English proverbs and sayings.

Conclusions. In this article we identi-
fied proverbs and their place in the lan-
guage, investigated the linguistic and cul-
tural peculiarities of proverbs and say-
ings, analyzed the emotional concept and 
paremias that express this concept by 
character traits.
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The emergence of paremias, according 
to the researchers, takes the beginning 
from the primitive communal system 
times. And it’s bounded up with the hard 
work of the mankind.

The proverbs and sayings had an edu-
cational trait and they also had utilitari-
an-practical meaning. In future the the-
matic of paremias greatly expanded. But 
I.O. Golubovskya believes that their edu-
cational content has remained and soon 
must become one of their distinctive 
genre sign.

The linguists claim that a lot of figura-
tive expressions which were created by 
writers or public figures are extensively 
used with folk proverbs and sayings. Af-
terward they became so-called “winged 
expressions” and begin to be used as an 
ordinary proverbs and sayings.

Paremias represent a unique part of a 
national culture. The absence of knowl-
edge and understanding of those things 
makes it impossible to reach the national 
level of thought.
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“Set expressions are word-groups 
consisting of two or more words whose 
combination is integrated as a unit with a 
specialized meaning of the whole”. [1, 
p.165].

Learning set expressions while study-
ing foreign language is vital. The knowl-
edge of them gives you the most natural 
way to express yourself: “heavy rain” 
sounds more natural than “strong rain”. It 
also provides you with alternatives, which 
might bе more colourful or more accu-
rate: instead of saying: I was very scared, 
we саn say: It scared me out of my wits. A 
lot of efforts have been made by the lin-
guists throughout the world in order to 
describe, define and analyze this language 

category. There are many different ap-
proaches on how to classify set expres-
sions. One of the most practical is syntac-
tical classification by I.V. Arnold, since it 
studies not only the structure of the set 
expression but also investigates how it 
behaves in a sentence.

Functional classification by I.V. Ar-
nold is built basis on the principle that 
every set phrase is equal to a particular 
part of speech, while structurally it can 
consist of different components repre-
senting different parts of speech.

For instance, set expression “out of the 
woods” is adjectival as it means “safe” and 
describes the state. However, if we analyze 
the structure of it, we will see that the 
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main component is noun. This is why, 
other structural classifications, e.g. by I.V. 
Korunets, would refer this set expression 
to the nominal group.

I.V. Arnold distinguishes the following 
groups of set phrases: nominal phrases (a 
done deal), verbal phrases (meet one’s 
demands), adjectival phrases (lost in 
thought), adverbial phrases (every now 
and then), prepositional phrases (in the 
middle of), conjunctional phrases (as 
much as), interjectional phrases “No 
way”!

There are set expressions used as 
complete utterances. They have a structure 
of a sentence; therefore, it is impossible to 
refer them to one particular part of 
speech, e.g. “Run from someone like a 
plague”.

Each of these groups requires a further 
sub-division by the inner structure of set 
expression. In her textbook “Lexicology 
of the Modern English Language” Arnold 
suggests some subdivisions. For the verbal 
set expressions these are the sub-groups: 
Verb+Noun; Verb+and+Verb; 
Verb+(one’s) + Noun + (preposition); 
Verb+one+ Noun.

Nevertheless, the author admits, that 
such a subdivision is merely an example, 
which was used to demonstrate the 
principal of more detailed analysis of set 
expressions within the functional 
classification.

In this research, 68  set expressions 
from 10  fragments (D1,2-10) of the TV 
series “Suits” (See Annex 1) have been 
grouped by the above-mentioned princi-
pal. However, some adjustments have 
been made in order to make the data 

more readable. Set expressions were com-
bined into larger subgroups than sug-
gested by I.V Arnold, also a multicompo-
nent type has been added.

Set expressions functioning like 
nouns (FLN):

Noun + Noun, e.g.: 
stage fright D1; skill set D6, No harm, 

no foul D2.
(Preposition) + Noun’s + (Preposi-

tion) + Noun, e.g.:
In one’s crosshairs D8; One’s side of the 

story D5.
Noun + Preposition + Noun,  e.g.: 

Seat at the table D3; Place of business D7.
Adjective + Noun,  e.g.: Exact replica 

D1; Hard feelings D2; Big ask D3; Big(ger) 
picture D5, Fatal mistake D10; Harsh real-
ity D10; Immortal sentiment D10.

Preposition + Noun, e.g.: across the 
pond D9.

2. Set expressions functioning like 
verbs (FLV):

Verb + Noun, e.g.: cost a fortune D1; 
take (full) control (of) D3; muster the cour-
age to D3; make a statement D5; give you 
a handout D6; make a promise D6; keep a 
promise D6; cross the lines D6; keep order 
D7; poke the bear D8; make time D5.

Verb + Noun + Preposition, e.g.: put 
a price on smth D1; make peace with smn 
D2; put the screws to smn D5.

Verb + Adjective + (Preposition/Pro-
noun), e.g.: be pissed about D5, be worth 
it D6, come clean D8.

Verb + one/smth + Adverb +(Prepo-
sition), e.g.: ask one out D2; take it out on 
D7; make it up to smn D9; take one out 
(to) D9.

Verb + (Adverb) + (Preposition): Work 
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out D2; Figure out D3; Go off on one D4; 
Break up (with) D4; get over D4; take over 
D4; take off D5; Stay out of D7; step in D7.

Verb +Preposition + Noun, e.g.: Part 
as friendsD2; Be on board D3; Rush into 
smth D5; Be in the middle of something 
D7; Get into mess D8; Get to the bottom of 
smth D8.

Verb +(Preposition)+one’s +Noun, 
e.g.: Do one’s homework D2; Go to one’s 
head D7.

Multicomponent, e.g.: cut/kick the 
legs (out) from under D5; have a lot on 
one’s plate D6; be/have something/nothing/
everything to do with smth D5, D7.

3. Set expressions functioning like 
adjectives (FLAdj):

(Adverb) + Preposition + Noun, e.g: 
Back in the game D6, Out of the game D6, 
under the gun D9; out of the woods D9; out 
of control D4; under control D4.

Adjective+Adverb+Preposition e.g: 
caught up with D9.

4. Set expressions functioning like 
adverbs (FLAdv):

Preposition+(Noun’s)+Noun, e.g.: 
out of guilt D6; by the way D6; behind one’s 
back D8.

Multicomponent, e.g.: on top of all of 
that D3.

5. Complete utterances, which syn-
tactically shaped like sentences (SL):

It’s a bitter pill to swallow D10.
To summarize, two pie charts are pre-

sented below. “Set expression” pie chart 
makes it visible which group of set expres-
sions is the most numerous. It appeared to 
be the group of set expressions that func-
tion like a verb. Within this group (see 
“FLV” chart) two the most representative 
subgroups are:

Verb+Noun, the most numerous 
subgroup in our research: 42% of the FLV 
group and 16% among all 68  set 
expressions studied.

Verb+(Adverb)+(Preposition), a 
group of words that is used like a verb 
and consists of a verb with an adverb or 
preposition. They are called phrasal 
verbs.
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Conclusion.
One of the recent tendencies in the 

ESL sphere is to learn a language that is 
actually used in everyday life, and not 
only in its ideal – literary form, which 
means that spoken discourse as well as 
other aspects of the language that they 
have been neglected before become one of 
the central objects of linguistic research. 
This is the reason why the new-day TV 
series has been chosen as the material for 
the research.

Knowledge of set expressions is what 
makes one’s speech sound like native one. 
Attempts to analyze and structure this 
aspect of the language contribute to even 
deeper understanding how the foreign 
language works, which definitely helps to 
become a confident user of a foreign 
language.
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Annex 1.
Dialogue 1:
Donna: Wait a second. Is that …?
Louis: Mh-hm an exact replica of the 

one Dame Dudi Dench wore as Ophelia.
Donna: Louis, this must have cost a 

fortune!
Louis: Donna, you helped me over-

come my stage fright. You can’t put a price 

on that.
Dialogue 2:
Paula: Well, it’s nice to see you, but if 

you wanted an appointment, you should 
have called.

Harvey: I’m here to ask you out. I 
made peace with my family. I’m not the 
same man as I was.

Paula: It doesn’t matter. It’s completely 
unethical for a doctor to engage in a rela-
tionship with her patient.

Harvey: No, if enough time has passed 
and 3 weeks is enough.

Paula: you did your homework! One 
dinner. And if this chemistry you so 
clearly think exist doesn’t, then we part as 
friends. No hard feelings.

Harvey: If doesn’t work out, no harm, 
no foul.

Dialogue 3
Donna: I want to be a partner.
Harvey: Partner?
Donna: Yeah. I’ve figured out what I 

want. And I want to be a partner at this 
firm.

Harvey: Donna, I don’t mean to insult 
you, but you’re not even a lawyer.

Donna: Good, because my being a 
partner isn’t about being a lawer. It’s about 
keeping the firm running, which I’ve been 
doing for as long as I can remember. All I 
ask is for a seat at the table.

Harvey: I’ll have to ask Louis about that.
Donna: Does it mean you’re on board?
Harvey: I don’t know. It’s Mike’s first 

day back, it’s a big ask and on top of all of 
that, I have decided to tell Louis that I’m 
taking full control as a managing partner.

Donna: Well, congratulations, Harvey, 
but which is it? Mike? Big ask? Because I’d 
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hate to think I mustered the courage to do 
this, and then once you get on that 
elevator, it’s out of your mind.

Dialogue 4.
Rachel: Louis is out of control. He just 

went off on the associates. He was abusive 
and cruel and ugly. Tara broke up with 
him last night.

Donna: Oh my god, this is not 
something that he’s going to get over 
quickly.

Rachel: I think, I should take over the 
associates until he’s able to get his 
emotions under control.

Dialogue 5:
Harvey: Thanks for making the time 

to see me Jessica.
Jessica: I will always make time to see 

you Harvey. Especially after you’ve flown 
all the way out here to put the screws to 
me.

Harvey: Louis called you, didn’t he?
Jessica: About an hour after your plan 

took off.
Harvey: Then you’ve already heard his 

side of the story.
Jessica: And I don’t need to hear yours. 

Harvey, I understand wanting to make a 
statement, but you rush into this, the only 
statement you’re making is that you are 
not ready.

Harvey: I can’t believe this. My first act 
as a managing partner and you are cutting 
my legs out from under me. I think this 
has nothing to do with my decision. 
You’re pissed I’m dumping your client for 
a better one.

Jessica: No Harvey, this is something 
you would be pissed about because you’ve 
never been able to look at the big picture.

Dialogue 6:
Harvey: I got a lot on my plate. I don’t 

have time for formalities.
Ms. Cromwell: I want back in the 

game and since you’re the reason I’m out 
of the game you should hire me as a full-
time in-house consultant.

Harvey: So you want me to give you a 
handout out of guilt?

Ms. Cromwell: I don’t want a handout. 
But you made a promise you wouldn’t 
ruin my reputation.

Harvey: What do you want me to say? 
What you do is dangerous.

Ms. Cromwell: I want you to say you 
make promises you can’t keep. And by the 
way, you wouldn’t have sent that Rachel 
woman back to me if you didn’t know 
what I do is worth it.

Harvey: Ok, first of all, I never sent 
anyone back to you. And second, whatever 
job you think you’re suited for doesn’t 
exist in my firm. I’m not looking for 
making a spot on the payroll for someone 
whose only skill set is crossing lines.

Ms. Cromwell: You mean when you 
cross them so well yourself.

Dialogue 7.
Louis: Jeffery, this is a place of business, 

not a petting Zoo, so you either flush the 
goldfish or you’re fired.

Jeffrey: You don’t have the authority to 
do that.

Louis: Insubordination to a partner 
results in termination.

Jeffrey: This has nothing to do with 
my fish and you know it.

Louis: It’s got everything to do with 
that fish and I don’t want to hear another 
word about it.
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Jessica: Louis, can I talk to you for a 
second?

Louis: Hey Jessica, I was just in the 
middle of something.

Jessica: What the hell do you think 
you’re doing?

Louis: I’m exercising my authority as a 
junior partner.

Jessica: By trying to kill his fish?
Louis: No, by trying to keep order in 

the bullpen.
Jessica: I stayed out of that whole thing 

between you and Harvey because that was 
Daniel’s call. And you want to go off on 
the associates, that’s one thing. But you let 
this promotion go to your head and you 
take it out on Harvey. I’m going to step 
the hell back in.

Dialogue 8.
Alex: You went to Masterson behind 

my back.
Harvey: I did what I told you I was 

going to do. I got you into this mess, I’m 
going to get you out.

Alex: Then all going to Masterson 
does is put you in their crosshairs.

Harvey: I’m already in their crosshairs. 
And now that I know what happened I 
might as well have been a part of it myself.

Alex: then maybe instead of poking 
the bear we should tell Mike Ross the 
truth.

Harvey: What are you talking about?
Alex: We both know that Mike isn’t 

going to let this thing go till he gets to the 
bottom of it. Maybe, if I just come clean…

Dialogue 9.
Harvey: Listen, I’m sorry. I’ve been 

totally under the gun at the office. But I 
think we’re out of the woods.

Paula: Then how about you make it up 
to me by letting me take you out to dinner.

Harvey: Let me get this straight. I get 
caught up with work and my punishment 
is you taking me out.

Paula: I’m British Harvey, we do things 
differently across the pond.

Monologue 10.
Louis: There’s a harsh reality I need to 

inform you off. And it’s a bitter pill to swal-
low. But the truth is, the mistake was made. 
A fatal mistake. And as much as I hate to 
admit it our time together is done. No 
more work, no more laughter. I reached 
too high and I fell. And punishment is the 
end of my tenure as the head of the associ-
ates. I would like to leave you with immor-
tal sentiment of Robbie Williams…
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Американська література протягом 
всієї своєї історії була свідком багатьох 
періодів і рухів. Кожна з цих тенденцій 
мала свої принципи, напрями, ідеоло-
гії та представників. Одним з таких 
рухів є натуралізм, який характеризу-
ється літературним рухом песимістич-
ного тону, що прийшов наприкінці 
ХIХ століття.

Мета даної статті є визначення літе-
ратурного руху в історії американської 
літератури, зокрема натуралізму та ви-
окремлення особливого персоніфіко-
ваного коду та стилю відомого пред-
ставника американського натуралізму 
Стефана Крейна. Для досягнення по-
ставленої мети необхідно окреслити 
наступні завдання:

– надати характеристики натура-
лізму, стилів письменників-натура-
лістів;

– окреслити стан американського 
суспільства у ХІХ столітті;

– визначити мову, стиль та вико-
ристання мовностилістичних засобів в 
літературній історії;

– висвітлити найважливіші натура-
лістичні особливості, зображені у 
«Відкритому човні» Стефана Крейна.

Актуальність нашого дослідження 
зумовлена необхідністю чіткого уяв-
лення про американський натуралізм 
кінця ХІХ-початку ХХ століття, а та-
кож мовностилістична актуалізація 
творів представників зазначеного пе-
ріоду, зокрема Стефана Крейна.

ПЕРСОНІФІКАЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТИЛЮ СТЕФАНА 
КРЕЙНА НА МАТЕРІАЛІ ТВОРУ «ВІДКРИТИЙ ЧОВЕН»

Гришина Євгенія
аспірант НПУ ім. М.П. Драгоманова

Дана стаття присвячена особливостям американського літературного на-
туралізму, його специфіки, а також представнику даної літературної епохи 
Стефану Крейну. Аналіз твору «Відкритий човен» довів, що у своїй творчості 
письменник використовує песимістичний тон, безнадію, приреченість. Стосов-
но мовностилістичних особливостей у творі зазначені такі засоби як персоніфі-
кація, метафора, символізм.

Ключові слова: натуралізм, американський літературний натуралізм, Сте-
фен Крейн, персоніфікація, символізм.

This article deals with studies of American literary Naturalism. We seek to show the 
ways in which Stephen Crane‘s short story The Open Boat is representative of the most 
salient features of American Naturalism. In fact we seek to show not only the content but 
also the form are examples of naturalist features. We examined Crane’s language, style, 
the use of literary devices in the story: personification, symbolism, metaphor.

Keywords: naturalism, American literary Naturalism, Stephen Crane, 
personification, symbolism.
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У статті описано механізми персо-
ніфікації та авторського коду, які ви-
раженні мовностилістичними засоба-
ми в сфері американського натураліс-
тичного роману Стефана Крейна. За-
значимо, що натуралістичний роман 
пов’язан із руйнуванням, інверсією і 
принциповим переосмисленням ста-
рих романних форм, характерних для 
попередньої літературної епохи. Грун-
туючись на теоретичних положеннях 
теорії жанру і теорії роману вітчизня-
них і західних фахівців, а також на су-
часних історико-літературних і теоре-
тичних розробках, що відносяться до 
літературного натуралізму, було вияв-
лено особливості американського на-
туралістичного роману кінця ХІХ-
початку ХХ століття, які також були 
покладені в основу аналізу поетики 
натуралістичного роману в «класич-
ний» період.

Новий погляд на натуралізм як 
один з факторів еволюції літератури (а 
не тільки як на художню систему пев-
ного історичного періоду) представляє 
механізм, який рухає прогресом різ-
них літературних напрямів. Натура-
лізм органічний для будь-якої худож-
ньої парадигми, проявляючись як кри-
за, з одного боку, і як джерело онов-
лення, з іншого. Натуралістична 
поетика є як би маркіруючим елемен-
том перехідних періодів в історії літе-
ратури [1].

Як було зазначено вище, в останній 
частині ХІХ століття з’явився новий 
напрямок – американський літератур-
ний натуралізм та отримав величез-
ний слід від багатьох письменників, 

тому що вони були переконані, що це 
виражає стурбованість їх віку. Серед 
натуралістів ми зустрічаємо Френка 
Норріса (1870-1902), Гамліна Гарленда 
(1860-1940) та Стефана Крейна (1871-
1900). Задля визначення особливостей 
зазначеного літературного періоду та 
окреслення принципів американсько-
го літературного натуралізму, було об-
рано матеріал дослідження, а саме 
шляхом вивчення історії Стефана 
Крейна «Відкритий човен» (1898). Ми 
маємо на меті вказати на найважливі-
ші натуралістичні аспекти, присутні в 
цій історії, і представити, як ці аспекти 
впливали на розуміння американсько-
го літературного натуралізму.

Наше дослідження в основному ба-
зується на тому, як натуралізм відсте-
жує вплив навколишнього середовища 
на людей, які були безпорадні, щоб 
змінити свою ситуацію. Стефен Крейн 
являє собою відмінний приклад того, 
як навколишнє середовище впливає на 
життя людей, думки та долі, і як, при-
клад, у «Відкритому човні» письмен-
ник підкреслив, що життя та смерть 
визначаються долею.

«Відкритий човен» ‒ це коротка іс-
торія, яка складається з семи глав, на-
писаних Стефеном Крейном наприкін-
ці ХІХ століття (1898 р.) в епоху нату-
ралізму, коли він працював військовим 
кореспондентом. Отже, ми вважаємо 
цю історію більш придатною з точки 
зору як літературного твору, так і мов-
ностилістичних особливостей. Дане 
дослідження проливає світло на ви-
вчення «Відкритого човна», в нашій 
дискусії ми спробуємо вивчити стиль, 
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мову Креана та його використання лі-
тературних пристроїв для вираження 
його почуттів та емоцій.

Стиль та роботи Стефана Крейна, 
як і його життя, мали аромат особли-
востей, змішаних з дещо геніальним. 
Він був спадкоємцем традиції обшир-
ності, традицій О.Бальзака Е.Золя. 
Вплив тих співвітчизників Крейна, з 
якими він був найбільш тісно 
пов’язаний, був, мабуть, найважливі-
шим періодом в його житті. Творіння 
Крейна включали повноцінний роман 
(який пізніше він вважав занадто до-
вгим). В історії Стефан Крейн є важли-
вим письменником-природописцем.

У «Відкритому човні» автором зма-
льовуються дуже реалістично персо-
нажі чоловіків, їх життєві позиції та 
точки зору ч цінуються понад усе. 
Крейн використовує два реалістичних 
аспекти: в житті Крейн є кореспон-
дент, а «Відкритий човен» є справжнім 
місцем розповіді, що робить цю істо-
рію ще більш правдоподібною. Це зро-
зуміло, коли Крейн сказав: «Багато чо-
ловіків повинно мати ванну більшу, 
ніж човен, який тут пропливає на 
морі» [2, с. 11]. Ці слова показують 
нам, як люди сподіваються мати вели-
кий човен, але байдужість природи 
зобов’язувала їх прийняти той факт, 
що треба намагатися боротися за ви-
живання і звільнення себе від жорсто-
кого моря. Крейн писав про занурення 
човна, таким чином, розмістивши сво-
їх персонажів на милість природи 
(хвилі, відкриті човни та море.

Для кращого розуміння Крейн ви-
користовує образну мову, він вводить 

тему боротьби між людьми та жор-
стким морем, і серед тих літературних 
механізмів ми знаходимо мовности-
лістичні засоби такі як персоналізація, 
символізм і метафора. Завдяки вдало-
му використанню та поєднанню таких 
особливих стилістичних прийомів 
твори Стефана Крейна є дуже реаліс-
тичними [3].

Відкритий човен повинен стати 
«дитиною натуралізму», зображення 
якої використовується Крейном для 
зображення душевної байдужості при-
роди. Він порівнював човен із ванною, 
а хвилі – зі «стінами шиферу» [4]:

Many a man ought to have a bath-tub 
larger than the Boat which here rode upon 
the sea [2, c. 11].

These waves were all of the hue of slate, 
save for the tops, which were of the foaming 
white, and all of the men knew the colors of 
the sea. The horizon narrowed and wid-
ened and dipped and rose, and at all times 
its edge was jagged with waves that seemed 
thrust up in point like rocks [2, c.11].

A singular disadvantage of the sea lies 
in the fact that after successfully surmount-
ing one wave you discover that there is 
another behind it just as important and 
just as nervously to do something effective 
in the way of swamping boats [2, c.14].

Крейн показує читачеві, як люди 
опинилися на рукоділі ремесла, яку він 
назвав твариною (конем), яка символі-
зує небезпеку, насильство. Цей песи-
містичний символізм свідчить саме 
про натуралізм, оскільки він стосуєть-
ся насильства, пригнічення тощо:

The craft pranced and reared, and 
plunged like an animal. As each wave 
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came, and she rose for it, she seemed like a 
horse making at a fence outrageously high 
[2, c.13].

Мова Крейна у «Відкритому човні» 
розглядається як твір періоду амери-
канського літературного натуралізму, 
в якому автор використовує відмінні 
образи, діалог та монолог. Письменни-
ком використовується діалог, коли чо-
ловіки говорили про будинки притул-
ку та екіпажі:

As soon as who see us?”said the 
correspondent.

“The crew “said the Cook.
“Houses of refuge don’t have crews,” 

said the correspondent.
“As I understand them, they are only 

places where clothes and grub are stored 
for the benefit of shipwrecked people. 
They don’t carry crews.”

“Oh, yes, they do,” said the Cook.
“No, they don’t,” said the Correspondent 

[2, c. 16-17].
За допомогою повторів If I am going 

to be drowned Крейн висловлює свій 
песимістичний тон богам, які панують 
над морем у монолозі:

If I am going to be drowned – if I am 
going to be drowned – if I am going to be 
drowned, why in the of the seven mad gods, 
who rule the sea, was I allowed to come 
thus far and contemplate sand and trees? 
[2, c. 57].

Слова Крейна висловлюють не 
тільки песимістичний погляд стосовно 
поганої ситуації в морі, але й дають 
нам сенс безнадійності, насильства, як 
чорна тінь, темрява, холод і похмурість:

The shadows on the sea slowly deep-
ened. The wind bore coldness with it, and 

the men begun to shiver [2, c. 46].
У своїй історії Крейн спирається на 

образну мову. Використовується бага-
то фраз, речень і експресивних фігур, 
що описують ремесло і як час від часу 
змінюється ситуація людей, доки вони 
не прибудують на берег:

Then after scornfully bumping a crest, 
she would slide, and race, and splash 
down a long incline and arrive bobbing 
and nodding in the front of the next men-
ace [2, c. 14].

З цих слів ми розуміємо, що човен 
перебуває в стані змін, це призвело до 
того, що чотири чоловіки  
страждають. Використання образної 
мови Крейна дозволяє нам уявити стан 
судна. Автор також використовує таку 
мову для опису хвиль:

There was a terrible grace in the move 
of waves, and they came in silence, save for 
the snarling of the crests [2].

Використання літературних засобів 
у «Відкритому човні» є образом нату-
ралізму оскільки використання образ-
ності зображує саме байдужість при-
роди [4]. Зображення, що використо-
вуються у «Відкритому човні», прино-
сять яскраві зображення читачеві, що 
робить натуралізм ще більш ясним.

Символ слова, що походить від 
грецького дієслова «symballein» – «ки-
дати разом», і його іменник  – символ 
(знак). У літературі ми використовує-
мо символи для позначення реальних 
речей, почуттів і т. д. Тому літератур-
ний символ зв’язує зображення з по-
няттям (самі слова є різновидом сим-
волу). Це може бути державним або 
приватним, універсальним або місце-
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вим, використання конкретного зо-
браження для вираження емоції або 
абстрактної ідеї [4]. Іншими словами, 
символом є щось, що символізує чи 
представляє щось інше. Символізм був 
літературним рухом XIX століття, по-
слідовники якого намагалися вислови-
ти емоції, використовуючи схему сим-
волів [4].

Оскільки ця історія стосується 
конфлікту між людьми та природою 
розглянемо які символи Крейн 
використовує у своїй історії.

Історія «Відкритого човна» містить 
різні символи: відкритий човен, за 
який мусять чіплятися чоловіки, щоб 
вижити в морях, символізує людське 
життя, існуючи разом із невизначеніс-
тю всесвіту. Крейн зробив човен який 
схожій на ванну [4], і він здається мен-
шим проти величі океану. Човен є не-
суттєвим і завжди піддається небезпе-
ці перекидання. Він характеризується 
відкритим, що означає, що човен є не-
захищеним і, таким чином, відкритим 
для страждання, несподіваних пово-
ротів долі, які в житті неминучі. 
Оскільки люди, що знаходяться у «Від-
критому човні», освідомлюють реаль-
ністю свого життя, і вони знають із 
свого досвіду на човні, що вони мо-
жуть щось зробити трохи контролю-
вати свої життєві події. Проте через 
«човен» Крейн зображує, що життя не 
те, що ми можемо повністю контролю-
вати. Символізм в натуралізмі окрес-
лює небезпеку, насильство, від назви 
«відкритого» ми визнаємо, що все ж 
таки чотири людини будуть страждати 
в морі.

Крейн нагадує в першому розділі, 
що саме човен контролює людьми, а не 
навпаки. Вони не мають ані волі, ані 
вибору. Оскільки натуралізм вислов-
лює думку, що зовнішні сили керують 
індивідом, то твердження, яке ми зга-
дували вище, підкреслює цю ідею.

Персоналізація  – це віднесення 
людських якостей до неживих 
предметів. Воно притаманне багатьом 
мовам за допомогою гендеру. Історія 
сповнена персоніфікації, особливо 
коли автор описує рух човна на морі 
під загрозою хвиль. Персоналізація є 
однією з характеристик натуралізму. 
Крейн використовує персоніфікацію в 
своїй історії, звеличуючи природу. Це 
ясно в його описі горизонту, коли він 
сказав:

The horizon narrowed and widened, 
and dipped and rose, and at all times its 
edge was jagged with waves that seemed 
thrust up in points like rocks [2, c. 11].

Крейн робить горизонт схожим на 
людину, коли він розмовляє, 
розширюється, занурюється і 
підіймається. Цей погляд на горизонті 
можна розглядати як загрозу для 
чотирьох чоловіків, і це стає їх ворогом. 
Іншим прикладом натуралізму є те, 
коли Крейн описує хвилі, які звисають. 
Тут автор дає анімалістичну персону 
хвилі. Герої історії відчували, як хвилі 
збиралися атакувати і пожирати їх.

Метафора – це спосіб вираження од-
нієї ідеї, називаючи іншу річ, яку можна 
порівняти [3]. Натуралізм не заперечує 
метафори. По суті, «Відкритий човен» 
містить цей літературний прийом. Це 
зрозуміло, коли Крейн сказав:
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The January water was icy, and he re-
flected immediately that it was colder than 
he had expected to find it off the coast of 
Florida [2, c. 70].

Тут Крейн порівнює січневі води з 
крижаними, що здивовує чоловіків. 
Після того як вони вирішили завер-
шити свій шлях, вони виявили, що 
вода дуже холодна. Це змусило їх 
знову безглуздо врятувати своє жит-
тя. Отже, метафора в цьому сенсі дає 
нам песимістичний погляд, відповід-
но до цього, метафора більше 
пов’язана з натуралізмом. Інший 
приклад в історії «Відкритого човна», 
коли Крейн сказав в кінці розповіді: 
Тоді вони могли бути перекладача-
ми» [2, c. 77]. Автор бачив людей як 
перекладачів, перекладачів життя і 
смерті. Це означає, що вони дійсно 
випробували їх у морі.

Ця історія моря широко розгляда-
ється як приклад американського літе-
ратурного натуралізму, оскільки в ній 
розглядаються натуралістичні теми та 
символи. Крім того, автор підкреслює 
роль навколишнього середовища на 
людських персонажах, де природа ві-
дображається як невтішна, неконтро-
лююча та безжалісна. У цій історії на-
туралізм як найяскравіше зображує 
байдужість природи до тяжкості чоти-
рьох чоловіків, вони не контролюють 
свої долі, в той час як елементи при-
роди контролюють все; це ясно в пер-
ших рядках історії:

NONE of them knew the color of the 
sky. Their eyes were glanced level, and were 
fastened upon the waves that swept toward 
them [2, c. 11].

Ці рядки просто висловлюють 
думку про те, що чотири чоловіки не 
могли бачити небо через великі хвилі. 
Крім того, ми можемо помітити 
байдужість природи, коли поблизу 
пролітають безтурботні птахи, і вони, 
чоловіки, не можуть навіть жестом 
нашкодити їм:

The Captain naturally wished to knock 
it away by with the end of the heavy paint-
er, but he did not dare to do it, because 
anything resembling an empathic gesture 
would have capsized this freighted boat [2, 
c. 21].

Отже, зробивши аналіз твору «Від-
критий човен» ми дійшли висновку, 
що для американського літературного 
натуралізму притаманний песимізм, 
безнадія та приреченість. У творчості 
Стефана Крейна, зокрема у творі «Від-
критий човен» автор зображує похму-
ру картину життя чотирьох моряків: 
капітан, журналіст, механік та повар, 
які намагаються вижити у суворій си-
туації – у відкритому океані після ко-
рабельної аварії на судні «Коммодор». 
Ця розповідь є автобіографічною 
оскільки сам автор у житті також пере-
жив таку страшну катастрофу, коли 
плив у якості журналіста з Куби до 
США. І перед читачем постає питання: 
як це – вижити чи загинути? Герої тво-
ру усвідомлюють безпорадність, на 
безнадію на спасіння. В статті було 
проаналізовано стиль автора, який ха-
рактеризується песимізмом, чорною 
хмарою та розумінням близької смер-
ті. Для зображення такого настрою 
Стефен Крейн використовує такі мов-
но стилістичні прийоми як персонифі-
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кацію, символізм, метафори, графони 
та повторення. Автор твору намагався 
відтворити жахливу картину всієї тра-
гедії, відчуттів та уявлень чотирьох 
моряків, які намагались вижити у 
бурхливому океані.

Сучасні дослідники літератури 
США помічають, що Крейн багато в 
чому випереджав тенденції розвитку 
американської поезії [6]. Учнями Сті-
вена Крейна вважали себе поети К. 
Сендберг, У.К. Уільямс, Т. С. Еліот. Роз-
повідь «Відкритий човен» об’єднує 
стратегії прози і лірики, наділений 
ритмом, і образністю, характерними 
скоріше для поезії, має енергетику 
суб’ективованого і особливо експре-
сивного поетичного складу. Письмен-
ник застосовує мовні прийоми, осо-
бливості перекладу яких ефективні 
для навчання початківців переклада-
чів, що дозволяють точно передавати 
мову символів, кольорів і відтінків. 
Література, немов універсальна комо-
ра майстерності і мудрості, відкриває 

перед читачами безмежні можливості 
для сприйняття і передачі засобами 
іншої мови різних відтінків значень і 
образів, досліджувати унікальний 
стиль майстрів слова.
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Молодіжний сленг, незважаючи на 
швидкий і постійний розвиток, зали-
шається одним із найбільш маловивче-
них об’єктів лінгвістичних досліджень.

Дослідження фразеологічних оди-
ниць молодіжної лексики німецької 
мови необхідне для того, аби мати змо-
гу повністю і вільно користуватися мо-
вою. У фразеології яскраво проявляєть-
ся творчість молоді та її менталітет.

Об’єктом дослідження стали усі 
типи фразеологізмів німецької мови у 
молодіжній лексиці німецької молоді.

Метою дослідження було визначи-
ти структурно-семантичні властивості 
фразеологізмів та пояснити їхнє зна-
чення для молоді як вираження влас-
ного стилю та індивідуальності. Єди-
ною рекомендацією є те, що вживати 
фразеологізми молодіжного сленгу 
слід дуже уважно, адже їхній смисл та 
властивості можуть мати зовсім про-
тилежні значення у різних випадках 
спілкування.

Фразеологізми займають важливе 
місце у житті молоді Німеччини, адже 
за допомогою них молодіжна мова зба-
гачується новими словниковими оди-
ницями. Дана соціальна група викорис-
товує найбільшу частину усіх «модних» 
виразів сучасної мови, які концентру-
ються у таких розділах мовної діяль-
ності, як привітання, прощання, вира-
ження обурення чи захоплення тощо.

Молодіжна фразеологія містить 
стійкі вирази побутово-розмовної і 
професійної мов.

Молодіжний сленг німецької мови 
постійно змінюється, розвивається і 
виходить за межі загальноприйнятих 
норм і правил. Розбіжність сленгу з 
нормами літературної мови не робить 
його менш важливим або нецікавим. 
Сленг німецької мови привертає до 
себе дуже пильну увагу багатьох мо-
вознавців, оскільки без знання і розу-
міння цієї лексики різні соціальні гру-
пи можуть не зрозуміти один одного.
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Основна складова молодіжного 
сленгу – мова молоді Німеччини, яка є 
основною рушійною силою.

Фразеологічна система молодіжно-
го сленгу відображає специфіку світо-
гляду, існування і поведінки молоді.

Фразеологія молодіжного сленгу 
володіє специфічними, відмінними від 
загальнонаціональної фразеології, 
особливостями: ще більшою експре-
сивністю, семантичною вибірковістю, 
внутрішньою нелогічністю, супереч-
ливістю, одночасною стійкістю (як 
будь-який фразеологізм) і нестійкістю 
(як будь-яка одиниця молодіжного 
сленгу), змістом образно переосмисле-
ної, «непрозорої» для аутсайдерів ін-
формації, своєрідністю відображення 
молодіжної картини світу. [2]

Німецька молодь дуже часто вжи-
ває слова англомовного походження 
чи просто спрощує речення, чи про-
пускає артиклі, показуючи тим самим, 
що німецька мова може бути легкою 
для вживання.

Наприклад, якщо йдеться про якусь 
річ, яка вірогідніше за все не 
відбудеться, прийнято казати «Ein auf 
den», що також може позначати 
іронічне ставлення до ситуації. «Ein 
auf den werde ich dahin gehen»  – «Ти 
справді думаєш, що я туди піду?». [6]

Слід зазначити, що творцями дано-
го мовного феномену є молоді люди у 
віці від 11  до 30  років, що володіють 
загальними психологічними і культу-
рологічними характеристиками, а та-
кож виконують різні соціальні ролі у 
суспільстві. Соціалізація молоді відбу-
вається в групах за інтересами, які 

формують, як правило, свій груповий 
лексикон. Для спілкування у групах 
властивий так званий «молодіжний 
тон»: характерні вітання і звертання.

Специфічні властивості лексикону 
окремої молодіжної групи розвива-
ються під впливом субкультури, яка 
об’єднує її членів. Існують також і за-
гальноприйняті мовні одиниці моло-
діжного сленгу.

Молодіжний сленг базується на 
розмовній мові і поповнюється як за 
рахунок лінгвістичних (професійна 
лексика і жаргонізми, іншомовні запо-
зичення і діалекти), так і екстралінг-
вістичних (музика, реклама, ЗМІ) та 
інших джерел.

Особливості життя, система ціннос-
тей молоді, світосприйняття, поведінка 
і спілкування – основні елементи впли-
ву на розвиток молодіжного сленгу. 
Важливу роль в житті молодих людей 
грають особи, що їх оточують: батьки, 
вчителі, старші товариші і друзі-одно-
літки. Не менш важливі взаємовідноси-
ни юнаків та дівчат, їхнє спілкування з 
друзями, дружба, любов, ворожнеча, 
ненависть, сексуальне життя.

Більшу частину фразеологічного 
складу молодіжного сленгу складають 
стійкі фразеологічні структури, які 
можна поділити на такі групи: ввічливі 
фрази, лайливі вирази, вирази – комен-
тарі, експресивні й критичні фрази.

Наприклад, вираз «Ich werde zur 
Minna!»  – вираження надзвичайного 
подиву. Походить від солдатського 
вираження, «j-n zur Minna machen»  – 
j-n streng einerzieren; j-n rücksichtslos be-
handeln. [1]
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Einen toten Vogel in der Tasche 
haben – має значення «смердіти». По-
ходить з мови мисливців: коли в мис-
ливській торбі вже не залишалося 
місця для вбитих птахів, їх складали 
в кишеню і забували там, поки вони 
не нагадували про себе жахливим за-
пахом.

Den Ball flach halten – не проявляти 
занепокоєння, тримати себе в руках. 
Запозичення з футбольного жаргону: 
передачі низом частіше призводять до 
голу [3,160].

Поширене вираження «da wird die 
Milch sauer“  – це мене обурює, злить. 
Вживається в молодіжному середови-
щі з 1950 року [5,103].

Поширення фразеологізмів обмеж-
ується в німецькій мові рамками жва-
вого молодіжного спілкування. Їхньо-
му стилістичному аспекту властиве 
розмовне забарвлення нейтрального 
діапазону від доброзичливого до гру-
бо-фамільярного, наприклад: reden 
gehen  – випалити цигарку [3,100], 
Super Haario (людина з надмірним во-
лосяним покривом) [3,116].

Перевага фразеологізмів з нега-
тивним емоційним компонентом до-
зволяє говорити про те, що моло-
діжний німецькомовний сленг про-
дукує в більшості випадків просто-
річні, стилістично знижені 
фразеологічні засоби. Наприклад, 
вираз «Tomaten auf den Augen!» («Ти 
що, сліпий!») є оригінальним, від-
мінним від традиційно вживаних у 
певних ситуаціях і тому користуєть-
ся в молодіжному середовищі осо-
бливою популярністю [4,50].

Більшість фразеологізмів молодіж-
ного німецькомовного сленгу має не-
гативне забарвлення, що зумовлено 
прагненням частини молодих людей 
показати свою оригінальність, зверх-
ність та перевагу над іншими: optischer 
Sanierungsfall  – дуже негарна людина 
[4,89], geh mal spielen!  – щоб я тебе 
більше не бачив! [4,110].

Отже, можна сказати, що викорис-
тання фразеологізмів в рамках моло-
діжного німецькомовного сленгу спри-
чинене прагненням молоді надати сво-
їм висловлюванням особливого експре-
сивно-емоційного забарвлення, стати 
унікальними та відрізнятися від інших, 
завжди бути у центрі уваги. Через те, 
що у сучасному світі молодь відіграє все 
менш помітну роль у житті суспільства, 
стиль мовлення представників молодо-
го покоління буде впливати на мовну 
динаміку та змінювати її протягом най-
ближчих років.
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На сьогодні проблема перекладу 
термінології аграрного бізнесу україн-
ською мовою є недостатньо дослідже-
ною і вимагає вивчення різноманітних 
її аспектів. Мета статті полягає у ви-
значенні теоретичних і практичних за-
сад проблеми перекладу термінології 
аграрного бізнесу, менеджменту та 
маркетингу з англійської мови україн-
ською мовою.

В останні десятиліття ХХ ст.  – на 
початку ХХІ ст. активно розвивався і 
сьогодні продовжує розвиватися ба-
гатомовний термінологічний ринок. 
Дослідження термінів і галузевих тер-
міносистем у сучасній науці перебу-
ває на стадії активного розвитку, 
оскільки інтеграційні процеси у світі 
безпосередньо впливають на проник-
нення лексичних одиниць з однієї 
мови в іншу.

Сфери аграрного бізнесу, менедж-
менту та маркетингу зокрема в останні 
роки зазнали інтенсивного розвитку 
(цей розвиток продовжується і сьогод-
ні), отже, терміносистеми цих сфер 
викликають особливу увагу при пере-
кладі. Ці терміносисетми англійської 
мови є досить поширеними та розга-

луженими, тому виникають труднощі 
в процесі перекладу, адже перекладач 
повинен не лише розуміти зміст термі-
ну іноземною мовою, а й володіти зна-
ннями термінології рідною мовою.

Проблема перекладу у сфері аграр-
ного бізнесу, менеджменту і маркетин-
гу полягає, перш за все, у необізнаності 
перекладача з цією сферою, її інфра-
структурою. Отже, у такому випадку, 
перекладач, який працює в певній га-
лузі, повинен ретельно вивчити: 1) 
інфраструктуру певної сфери знання 
та професійної діяльності; 2) терміно-
логію, що обслуговує цю галузь; 3) 
мовні особливості вихідної мови. При 
перекладі вузькофахових текстів, на-
приклад, текстів сфери менеджменту, 
спочатку потрібно проаналізувати 
весь текст, і лише після повного розу-
міння змісту вдаватися до перекладу. 
Не потрібно покладатись лише на осо-
бисті знання у даній сфері.

Аналіз лінгвістичної літератури з 
означеної проблематики показав, що 
базовими труднощами перекладу тер-
мінології вважаються: неоднозначнос-
ті термінів; відсутності перекладаць-
ких відповідників; національні варіа-

ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 
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тивності термінів [1, с. 161].
Багато вчених виділяють основні 

прийоми перекладу термінів. Пере-
клад термінів вимагає знання тієї галу-
зі, якої стосується переклад, розуміння 
змісту термінів англійською мовою і 
знання термінології рідною мовою. У 
процесі перекладу терміну визначають 
два етапи: 1. З’ясування значення тер-
міну у контексті; 2. Переклад значення 
рідною мовою. Задача перекладача по-
лягає у вірному виборі того чи іншого 
прийому в ході процесу перекладу, 
щоб якнайточніше передати значення 
будь-якого терміна. Головним прийо-
мом перекладу термінів є переклад за 
допомогою лексичного еквіваленту. 
Еквівалент – постійна лексична відпо-
відність, яка точно співпадає із значен-
ням слова. Терміни, які мають еквіва-
ленти у рідній мові, відіграють важли-
ву роль при перекладі [6, с. 202].

Варто зауважити, що переклад тер-
мінів певної галузі знання з англій-
ської мови на українську налічує низку 
проблем. Потрібно пам’ятати, що з 
однієї мови на іншу терміни не пере-
кладаються як загальновживані слова. 
Найпоширенішою та найуживанішою 
є така модель перекладу термінів: «по-
няття – український термін», а не «ін-
шомовний термін  – український тер-
мін», не важливо, переклад відбуваєть-
ся з англійської мови на українську, чи 
навпаки. Отже, для перекладу терміну 
досліджуваної сфери потрібно спочат-
ку проаналізувати властивості нового 
поняття. Інколи для перекладу терміна 
потрібно зіставити терміни-відповід-
ники з кількох мов і вибрати найдо-

цільніший.
У випадку, якщо словник не дає 

точного еквівалента термінологічної 
одиниці або коли варіантні відповід-
ники певного терміна мови оригіналу 
відсутні, використовуються такі транс-
формації: транскрибування та транслі-
терація, калькування, описовий пере-
клад. Розглянемо кожну з них деталь-
ніше.

1. Транскрибування, транслітера-
ція. Одним із найпростіших способів 
перекладу термінів аграрного бізнесу, 
менеджменту, маркетингу є транскри-
бування, тобто побуквенна чи пофо-
немна передача вихідної лексичної 
одиниці за допомогою алфавіту мови 
перекладу. Транскрибування та тран-
слітерація отримали таку назву, тому 
що при використанні цих прийомів 
акт перекладу замінюється на акт за-
позичення звукової (при транскрип-
ції) або графічної (при транслітерації) 
форми слова разом із значенням з 
мови оригіналу в мову перекладу.

Запозичене слово стає фактом мови 
перекладу і вже в якості такого висту-
пає як еквівалент ідентичного з ним 
іншомовного слова [5, с. 301].

Так, наприклад: manager  – мене-
джер; business-process  – бізнес-процес; 
capital  – капітал; check  – чек; hedger  – 
хеджер; hedging – хеджинг; acceptor – ак-
цептор; outsourcing – аутсорсинг.

2. Калькування. Калькування при-
пускає існування двосторонніх між-
мовних відповідностей між елементар-
ними лексичними одиницями, які і 
використовуються в якості «будівель-
ного матеріалу» для відтворення вну-
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трішньої форми слова, яке переклада-
ють. Калькування, як прийом створен-
ня еквівалента, подібне до буквально-
го перекладу  – еквівалент цілого 
створюється шляхом простого скла-
дання еквівалентів його складових 
частин [5, с. 315].

Калькування, як прийом перекладу, 
вивчали крім В. Н. Комісарова, також й 
французькі лінгвісти Ж. Дарбельнета, 
Ж.-П. Віне. На їх думку, калькування є 
одним із основних прийомів прямого 
перекладу лексичних одиниць [1, с. 158].

Наприклад: natural monopoly  – на-
туральна монополія; factors of 
production  – фактори виробництва; 
investment company – інвестиційна ком-
панія; limited liability – обмежена відпо-
відальність; indirect tax – непрямий по-
даток; basic earnings pershare – базовий 
дохід на одну акцію; revolving credit – ре-
вольверний кредит; industrial spiral  – 
інфляційна спіраль.

3. Описовий переклад. Описовий 
переклад полягає в передачі значення 
англійського слова за допомогою більш 
або менш розповсюдженого пояснення. 
Ця трансформація спрямовується на 
роз’яснення значення терміна [5, с. 324].

Так, наприклад: accounts payable  – 
кошти, які компанія заборгувала за 
товари чи послуги; arbitration – метод 
врегулювання промислової суперечки, 
коли третя сторона надає обов’язкове 
рішення; merger  – поєднання двох або 
більше фірм в одну; make-over  – робо-
та, що підлягає переробці; split-off  – 
створення нової компанії шляхом від-
ділення від існуючої компанії та пере-
дачі їй частини активів.

Недоліком описового перекладу є 
нагромадженість лексичних одиниць 
при передачі значення терміна. До пе-
реваг даного способу перекладу можна 
віднести «найбільш повне розкриття 
суті описуваного поняття» [15, с. 108].

Переклад складних термінів, які є 
утворенням специфічної конструкції, 
викликають інтерес у лінгвістів та тер-
мінознавців. Специфікою таких лек-
сичних одиниць є те, що вони є мов-
ним явищем, яке притаманне виключ-
но англійській мові [3, с. 112].

Трансформація описового перекла-
ду використовується також при пере-
кладі антонімічних термінів, напри-
клад: listed company  – компанія, акції 
якої продаються на фондовій біржі; 
publicly traded company – компанія, ак-
ції якої продаються на позабіржовому 
ринку.

При передачі значення складних 
термінів спостерігаються варіантні 
відповідники, які обумовлені синоні-
мією термінів. У такому випадку, ан-
глійські терміни сфери аграрного біз-
несу, менеджменту та маркетингу мо-
жуть мати два/три відповідника в 
українській мові. Для перекладу тер-
міну такого типу можуть використо-
вуватись декілька термінів, які є част-
ковими або абсолютними синоніма-
ми. Виділяють наступні причини ба-
гатозначності терміна: 1. Наявність 
термінів-синонімів (у мові перекла-
ду), наприклад, agreement  – угода, до-
говір; customer  – споживач, покупець, 
клієнт; debt  – борг, заборгованість, 
зобов’язання; repayment  – виплата, 
погашення;
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2. Наявність термінів із близьким 
значенням (часткові терміни), напри-
клад, fluctuation  – вагання, зміна; 
exchange rate fluctuations  – коливання 
валютного курсу; foreign currency 
fluctuations  – коливання курсів інозем-
них валют; market value fluctuations  – 
зміна ринкової вартості.

Переклад багатокомпонентних тер-
мінів викликає особливі труднощі. 
Згідно з Н. С. Гореліковою, в першу 
чергу потрібно розкрити значення 
основного компонента складного тер-
міна. Далі потрібно розгляту інші, дру-
горядні, компоненти [4, с. 132].

В англомовних текстах та докумен-
тах сфери аграрного бізнесу, менедж-
менту та маркетингу зустрічається ве-
лика кількість абревіатур. Деякі склад-
ні терміни є досить громіздкими, тому 
вони потребують скорочення. При пе-
рекладі абревіатур сфери аграрного 
бізнесу, менеджменту та маркетингу не 
виникає суттєвих проблем. Терміноло-
гічні скорочення в англійській мові 
вимовляються як назви літер, що скла-
дають абревіатуру, або як слово, яке 
складається з цих літер. Jsb (join tstock 
bank)  – акціонерний банк; ins 
(insurance)  – страхування; CD 
(Certificate of Deposit)  – депозитний 
вклад. Літерні термінологічні скоро-
чення складають основну масу термі-
нологічних скорочень. На перший по-
гляд здається, що проблема перекладу 
англійської термінологічної лексики 
сфери аграрного бізнесу, менеджменту 
та маркетингу досліджена у повному 
обсязі, однак, переклад термінів, до-
сліджуваної сфери, які не мають екві-

валентів у мові перекладу залишається 
актуальним та відкритим для дослі-
джень. Синтаксичні, семантичні та 
структурні відмінності терміносистем 
англійської та української мов викли-
кають певні труднощі при виборі спо-
собу перекладу.

Отже, проаналізувавши особливос-
ті перекладу складних термінологіч-
них сполучень сфери аграрного бізне-
су, менеджменту і маркетингу, ми ді-
йшли висновку, що найважливішою 
проблемою досягнення еквівалентнос-
ті перекладу текстів цієї спрямованос-
ті є передача вихідного змісту тексту за 
допомогою терміносистеми іншої 
мови. Різниця терміносистем  – при-
чина найбільших труднощів при пере-
кладі текстів аграрної тематики. Звідси 
випливає необхідність дослідження 
терміносистем і пошуку шляхів пере-
кладу частково еквівалентної та без-
еквівалентної лексики. Проблема до-
слідження термінології є однією з клю-
чових у дослідженні науково-техніч-
них текстів. Виявлення розбіжностей у 
системі понять, що виражаються тер-
мінами  – важливий крок на шляху 
міжмовної гармонізації терміносис-
тем, що забезпечує рішення проблем 
перекладу термінів у сферах їх функці-
онування.
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Повышение эффективности обуче-
ния иностранному языку, оптимизация 
управления учебно-познавательной дея-
тельности обучающихся тесно связаны с 
системой современных психолого-педа-
гогических воздействий. Основополага-
ющим среди таких воздействий являет-
ся речь преподавателя, и это особенно 
отчетливо обнаруживается в практиче-
ской работе преподавателя иностранно-
го языка. В его работе речь представляет 
главное средство обучения и воспита-
ния, поскольку она способствует созда-
нию коммуникативных ситуаций на за-
нятии, выступает полифункциональ-
ным фактором, активизирующим дея-
тельность обучающихся на уроке, 
стимулирующий формирование интере-
са к изучению иностранного языка.

Являясь средством педагогической 
оценки, речь преподавателя вызывает 
положительные изменения в мотива-
ции, самооценке и уровне притязания 
обучающихся, повышает интерес к из-
учаемому языку, способствует созда-
нию творческого отношения к его ис-
пользованию [1, 34-38].

Кроме того, в рамках коммуника-
тивной составляющей обучения ино-
странному языку, одной из задач явля-
ется научить студентов использовать 
речевые и языковые средства выраже-
ния иронии.

Основное речевое средство иронии 
и насмешки – интонация. Это, можно 
сказать, «душа» простейших форм 
иронии. Легкая ирония выражается с 
помощью восходящего тона; саркасти-
ческое высказывание, напротив, тре-
бует применение нисходящего тона. В 
письменной речи знак вопроса может 
быть единственным средством выра-
жения иронии. Лингвистический кон-
текст или ситуация создают полное 
понимание иронии, заключённой в от-
дельном высказывании, отдельной 
фразе. Например,

– You told me about Constance 
Tuckerman the first night we met? And 
about dear Willy or Ned, and I’ve done quite 
a little teasing about her all these years? 
………

– So you came to do her portrait? [3, 153]
Иронический эффект достигается 

ПРИМЕНЕНИЕ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ ИРОНИИ НА 
ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Подпорина Н.М.
Сибирский государственный университет науки и технологий  
имени академика М.Ф. Решетнева, г. Красноярск, Россия

Ключевые слова: обучение иностранным языкам, средства выражения иро-
нии, ироническая интонация.

Keywords: the teaching of foreign languages, linguistic means of expressing irony, 
ironic intonation.
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благодаря прямому порядку слов в во-
просах. При этом происходит превра-
щение утвердительной конструкции в 
отрицательную

В простейших формах иронии ин-
тонация заметно отличается от ней-
тральной и легко улавливается на слух, 
а в высших – сливается с нейтрально-
повествовательной или восклицатель-
ной интонацией. При этом отличить её 
от последних, если ирония тщательно 
замаскирована, невозможно. Ирония 
таится в структуре контекста, в ситуа-
тивных условиях, в подтексте. Из этого 
следует, что «чисто» иронической ин-
тонации не может быть. Существует 
насмешливая интонация, которую и 
называют обычно иронической. Если 
эта интонация пронизывает замаски-
рованную насмешку, в которой как бы 
сосуществуют два смысла  – букваль-
ный и подразумеваемый, мы говорим 
об иронической насмешке [2, 44]. На-
пример,

– Da hast du dich wirklich überboten!
«Ты действительно перестарал-

ся!» – это высказывание может звучать 
как ироническое замечание по отно-
шению к нерадивому человеку.

Характерной особенностью на-
смешливой интонации является удли-
нение гласных звуков, что непосред-
ственно можно наблюдать в живой 
речи, а на письме это обозначается уд-
воением гласных.

Таким образом, иронический рече-
вой акт, обладая широким диапазоном 
выражения мыслей, чувств и намере-
ний коммуникаторов, имеет всего 
лишь два формальных средства выра-

жения – интонацию и контекст. Кроме 
этого, существуют еще и языковые 
средства выражения иронии или иро-
нические сигналы, которые непосред-
ственно указывают, где следует искать 
иронический смысл.

Остается открытым вопрос о зако-
номерности употребления иронии, так 
как её сложно выявить. Языковая реа-
лизация иронии в каждой ситуации 
своеобразна. Механизм же создания 
иронии обнаружить легче, чем законо-
мерности реализации ее языковых 
средств.

Исходя из вышесказанного, изуче-
ние функциональности риторических 
средств иронии для управления совре-
менными ситуациями общения явля-
ется актуальным.

Лингвистический анализ аутентич-
ных дискурсов в аспекте использова-
ния иронического языка может дать 
небольшое представление о лингви-
стической реальности. Ироничные 
люди, подкрепленные общественным 
восприятием, считаются красноречи-
выми или даже остроумными и, следо-
вательно, пользуются высокой репута-
цией среди многих. [4, 319]. Но даже 
предположительно обычная повсед-
невная жизнь предлагает источники 
иронии, хотя до сих пор она не была в 
центре внимания научных исследова-
ний. Ведь изучение функционала язы-
ковых средств выражения иронии, ос-
нованной на повседневном использо-
вании языка, может проводиться как в 
интеллектуально-историческом поис-
ке ключей к межкультурным исследо-
ваниям, так в конкретных научных 
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исследованиях, рассматривающих 
лингвистические аспекты иронии.

Именно потому, что ирония с пер-
вого взгляда противоречит требова-
нию «сотрудничества» и «искренно-
сти» партнеров по коммуникации и 
что этот недостаток в институцио-
нальном общении должен быть увели-
чен из-за особых иерархических усло-
вий, анализ подобного рода ситуаций 
особенно привлекателен. Оказывает-
ся, ирония функционирует не только 
как вспомогательное средство для ака-
демической речи, но и в институцио-
нальном поведении. Таким образом, 

древняя тропа риторики оказывается 
не только современным и мощным 
лингвистическим методом, а также 
перспективным способом овладения 
иностранным языком.
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Концепт БОГ як найважливіша 
культурна універсалія, основа всіх сві-
тових релігій, є об’єктом вивчення в 
різних областях знань: філософії, соці-
ології, історії. У лінгвістиці, залежно 
від домінуючої парадигми, його аналіз 
фокусується на проблемах лексиколо-
гії, стилістики, аналізі дискурсу, лінг-
вістичної когнітивістики, хоча число 
робіт, присвячених цій тематиці, неве-
лика в силу об’єктивних умов розви-
тку вітчизняної науки радянського пе-
ріоду. Таким чином, місце концепту 
GOTT в німецькомовній картині світу, 
особливості його категоризації, семан-
тичні характеристики лексем, що 
об’єктивують даний концепт, його 
фреймова структура та шляхи мета-
форичної і метонімічної концептуалі-
зації залишаються недостатньо дослі-
дженими.

Актуальність роботи зумовлена за-
непокоєністю суспільства поширен-
ням через літературу й засоби масової 
інформації етноконфліктних фобій, 
образів та ідей, утворених на релігій-
ному підґрунті. Мова є засобом фікса-
ції стереотипів, упереджень, прихова-

них міжетнічних протистоянь, котрі 
функціонують у масовій свідомості. 
Тому вивчення концепту GOTT є важ-
ливим для психолінгвістики, соціо-
лінгвістики та лінгвокультурології.

Об’єктом дослідження є концепт 
GOTT, вербалізований в німецькомов-
ному лексикографічному фонді.

Предметом дослідження є універ-
сальні характеристики структури 
предметного фрейму концепту GOTT, 
способи й засоби його мовної реаліза-
ції, що спільним впливом створюють 
значення «надприродна, духовна суб-
станція або єство з найвищім ступе-
нем могутності і необмеженими сфе-
рами впливу».

Матеріалом дослідження стала су-
цільна вибірка з 20  німецькомовних 
словників та довідників різного типу 
[3-23].

В якості методів дослідження в ро-
боті була використана група прийомів 
структурно-семантичного аналізу, ме-
тоди інтерпретації емпіричного мате-
ріалу, семемного аналізу, контекстоло-
гічний аналіз. Ключовим методом ви-
вчення став фреймовий аналіз, за до-
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помогою якого встановлено характер 
переломлення концепту в людській 
свідомості на основі різноманітних за-
собів його реалізації.

Мета дослідження  – визначення 
змісту і структури предметного фрей-
му концепту GOTT, специфіки його 
вербалізації в німецькомовній картині 
світу.

Аналіз лексики, яка була виявлена 
за допомогою методики суцільної ви-
бірки, проводився на основі викорис-
тання фреймового підходу (за класи-
фікацією фреймів, запропонованою 
відомим українським лінгвістом Жа-
ботинською Світланою Анатоліївною 
[1].

На базі отриманих результатів було 
встановлено, що зазначений концепт 
занадто об’ємний і багатогранний, 
тому у даній роботі для аналізу кон-
цепту було використано лише пред-
метний фрейм.

Матеріал вибірки (близько 200 кон-
текстів) було згруповано за семантич-
ним принципом та поділено за відпо-
відними пропозиційними схемами. 
Оскільки предметний фрейм має об-
межену кількість структур – п’ять про-
позиційних схем, то різноманітність 
отриманого матеріалу вимусила засто-
сувати до аналізу семантичні ролі. 
Нижче наведено найяскравіші прикла-
ди, усі вони запозичені зі словників та 
довідників.

Кожна схема містить 2-3  слоти, у 
слоті ДЕХТО лексема «Gott» виступала 
у різних ролях, доцільним було вияви-
ти специфіку цих ролей та надати їм 
визначення. Класифікація за семан-

тичними ролями відбувалася на основі 
класифікації, запропонованої відомим 
російським мовознавцем Володими-
ром Олександровичем Плунгяном і 
складається з 250 ролей [2].

2.4.1. Квантитативна схема «ДЕХ-
ТО/ ДЕЩО є СТІЛЬКИ-кількість»

Der einzige Gott
Семантична роль «solum» (тільки 

Р, постійно Р, нічого іншого крім Р):
er aber sprach zu jm, was heissestu 

mich gut? niemand ist gut, denn der einige 
gott. wiltu aber zum leben eingehen, so halt 
die gebot [24].

Der dreieinige Gott
Семантична роль «intensive» (си-

туація Р має підвищену інтенсив-
ність):

gott vater, gott sohn, gott heil geist [35].
Die Götter
Семантична роль «intensive» (си-

туація Р має підвищену інтенсив-
ність):

nehmt mich auf, ihr götter dieses hauses 
[19].

2.2.2. Кваліфікативна схема «ДЕХ-
ТО/ДЕЩО є ТАКЕ-якість»

Absolut
Семантична роль «habitual» (си-

туація Р відбувається регулярно)
Семантична роль «completive» (до-

сягнута (природня) межа у розвитку 
ситуації Р):

Gott ist das einzige wahrhaft 
Seiende, Ewige, einheitlich, einfach, 
einzig, rein, sich selbst genügend, 
absolut, allseiend, mit seinen Kräften 
das All erfüllend, der Ort aller Dinge, 
der Allumfasser und Allwissende, er ist 
leidlos und selig [24].
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Alt
Семантична роль «qualitative» (ре-

гулярна і/або постійне здійснення Р є 
властивістю суб‘єкта)

So wahr der alte gott noch lebt, so hol 
ich mir auch mein recht [16].

Ander
Семантична роль «contrastive» 

(виділення ситуації Р з контрастив-
ної множини)

seine (des bräutigams) halb väterliche 
pädagogische fürsorge... erschien dem reizen-
den geschöpf (der braut) alsbald nur langwei-
lig und komisch, und so wandte sie sich an-
dern göttern zu (anderen liebhabern) [24].

Einzig
Семантична роль «solum» (тільки 

Р, постійно Р, нічого іншого крім Р)
Gott ist das einzige wahrhaft Seiende, 

Ewige, einheitlich, einfach, einzig, rein, 
sich selbst genügend, absolut, allseiend, mit 
seinen Kräften das All erfüllend, der Ort 
aller Dinge, der Allumfasser und 
Allwissende, er ist leidlos und selig [19].

Erbarmend
Семантична роль «resultative-о» 

(стан, що є (природнім) результа-
том ситуації Р)

der gnädige erbarmende gott hat auch 
der hohen häupter sinn und hertzen... 
gelenkket [24].

Leidlos
Семантична роль «privative» 

(суб’єкт ситуації Р не володіє влас-
тивістю або якістю)

Gott ist das einzige wahrhaft Seiende, 
Ewige, einheitlich, einfach, einzig, sich 
selbst genügend, absolut, allseiend, mit 
seinen Kräften das All erfüllend, der Ort 
aller Dinge, der Allumfasser und 

Allwissende, er ist leidlos und selig [19].
Lieb
Семантична роль «resultative-s» 

(стан, що є (природнім) результа-
том ситуації Р)

dasz sie... jhre seelen dem lieben 
getrewen gott zu trewen händen bevehlen 
sollen [16].

2.4.3. Локативна схема «ДЕХТО/
ДЕЩО є/існує ТАМ-місце»

Überall
Семантична роль «completive» (до-

сягнута (природня) межа у розвитку 
ситуації Р)

Der gebietende Gott ist der richtende, 
der allgegenwärtige und allwissende, der 
Gott der Wahrheit, vor ihn ist die 
menschliche Freiheit hingestellt [23].

Auf der Erde
Семантична роль «habitual» (си-

туація Р відбувається регулярно)
vor allem suchet gottes reich /und zwar 

noch auf der erden [24].
Wo man ihn einläßt
Семантична роль «resultative-s» 

(стан, що є (природнім) результа-
том ситуації Р)

Gott wohnt, wo man ihn einläßt [16].
Außer dem Raum
Семантична роль «privative» 

(суб’єкт ситуації Р не володіє влас-
тивістю або якістю)

und ein gott ist, ein heiliger wille lebt, /
wie auch der menschliche wanke, /hoch 
über der zeit und dem raume webt /
lebendig der höchste gedanke [19].

2.4.4. Темпоральная схема «ДЕХ-
ТО/ДЕЩО існує ТОДІ-час»

Außer der Zeit
Семантична роль «privative» 
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(суб’єкт ситуації Р не володіє влас-
тивістю або якістю)

Gott ist jenseits der Welt, die er mit 
seiner Kraft durchdringt, über Raum und 
Zeit erhaben, ungeworden und 
unwandelbar [23].

Ewiglich
Семантична роль «completive» (до-

сягнута (природня) межа у розвитку 
ситуації Р)

O almechtiger, ewiger, gutiger gott, jch 
bitte dich, du wollest mir vergeben alle 
meine sunde [24].

Heute
Семантична роль «habitual» (си-

туація Р відбувається регулярно)
wie wackelig die zeiten sind, das spürt 

man nur an der haltlosigkeit der heutigen 
götter (der emporkömmlinge) [16].

2.4.5. Схема способу буття «ДЕХ-
ТО/ДЕЩО існує ТАК-спосіб»

Ein handelndes Wesen
Семантична роль «Impersonal» 

(імперсонал  – стороння діюча сила, 
протистояти якій не можливо)

У наступних прикладах слід розгля-
дати Бога як об’єктний/суб’єктний ім-
персонал і трактувати як «учасника 
ситуації P, що не визначений, «щось»:

mein gott war längst nur eine art von 
präsident oder erstem konsul, welcher nicht 
viel ansehen genosz; ich muszte ihn 
absetzen [19].

da aber das volck sahe, was Paulus 
gethan hatte, huben sie jre stimme auff, 
vnd sprachen auff lycaonisch, die götter 
sind den menschen gleich worden, vnd zu 
vns ernider komen [24].

Der Gott nicht existiert
Семантична роль «privative» 

(суб’єкт ситуації Р не володіє влас-
тивістю або якістю)

aber ich sucht’, und ich fand 
entschuldigung /für den feigen (den 
gottesleugner), der ist, und dem /doch gott 
nicht ist [24].

Der Gott, an dessen Existenz keiner 
mehr glaubte, den keiner mehr verehrte, 
würde aufhören zu existieren [23].

Der Gott existiert
Семантична роль «habitual» (си-

туація Р відбувається регулярно)
Daß Gott existiert, gellt aus der uns 

eingeborenen Idee vom göttlichen 
Unendlichen hervor, die als 
Unendlichkeitsidee nicht von uns endlichen 
Wesen erzeugt sein kann [23].

Der Gott ist lebendig
Окремими функціями наділений 

суб’єктний імперсонал “Бог“ (до ситу-
ації P залучений живий, агентивний 
учасник X або учасник з роллю при-
чини («X зробив так, що P»; «P через 
X»)

meine seele dürstet nach gott, nach dem 
lebendigen gott, wenn werde ich da hin 
komen, das ich gottes angesicht schawe? 
[16].

Der Gott ist allgegenwärtig
Семантична роль «completive» (до-

сягнута (природня) межа у розвитку 
ситуації Р)

an gott. /ein stiller schauer deiner 
allgegenwart /erschüttert, gott! mich. 
sanfter erbebt mein herz [24].

Gott ist das einzige wahrhaft Seiende
Семантична роль «solum» (тільки 

Р, постійно Р, нічого іншого крім Р)
Gott ist das einzige wahrhaft Seiende, 

Ewige, einheitlich, einfach, einzig, rein, sich 
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selbst genügend, absolut, allseiend, mit 
seinen Kräften das All erfüllend, der

Аналіз наукової літератури за те-
мою роботи показав, що єдиної думки 
про метод концептуального аналізу у 
вчених так і не склалося через відсут-
ність чіткої методології. По суті, кон-
цептуальний аналіз – це не якийсь чіт-
кий метод виявлення концептів, а низ-
ка методів з різноманітними шляхами 
досягнення мети.

Матеріали теоретичного огляду за-
свідчили, що найбільш ясна методоло-
гія вивчення та опису концептів на 
сьогоднішній день вироблена в рамках 
когнітивної лінгвістики  – нової стадії 
вивчення складних відносин мови і 
мислення, початок якій поклали не-
йрофізіологи, психологи, філософи з 
метою вивчення мовної системи знань, 
тобто мовної форми їх передачі, орга-
нізації, зберігання, вилучення з пам’яті 
та свідомості.

Лінгвокогнітивне дослідження, при 
якому когнітивна інтерпретація ре-
зультатів дослідження мовної картини 
світу використовується для опису пер-
винної, когнітивної картини світу, є 
одним з найбільш продуктивних мето-
дів вивчення національної концептос-
фери в сучасній гуманітарній науці. 
Детальна розробка методології лінгво-
когнітивного аналізу, яка, спираючись 
на власне мовні факти, давала б когні-
тивну і культурологічну інформацію, 
що розкриває різні сторони втілених 
мовою концептів, є одним з актуаль-
них завдань когнітивної лінгвістики.

В результаті розгляду чисельних 
визначень концепту, в статті було об-

ране розуміння концепту як певної 
структури знання, у якій зафіксовані 
стереотипи мислення та поведінки..

В результаті дослідження предмет-
ного фрейму було встановлено, що 
концепт GOTT має три вираження 
квантитативної схеми: 1) Der einzige 
Gott; 2) Der dreieinige Gott; 3) Die 
Götter. Найширше представленою ви-
явилась кваліфікативна схема. Лока-
тивна схема також має широкий 
спектр вираження. Темпоральна схема 
виявила такі часові характеристики 
концепту: 1) außer der Zeit; 2) ewiglich; 
3) heute.

Отримані результати свідчать, що 
типовим для німецькомовної культури 
є сприйняття Бога як субстанції вічної, 
з необмеженою могутністю, котра ото-
чує людину повсюди. Ця особливість 
зафіксована схемою способу буття, що 
об’єктивувалася у таких 7  пропозиці-
ях: 1) ein handelndes Wesen; 2) der Gott 
nicht existiert; 3) der Gott existiert; 4) der 
Gott ist lebendig; 5) der Gott ist 
unsterblich; 6) der Gott ist allgegenwärtig; 
7) Gott ist das einzige wahrhaft Seiende.

Усі пропозиції схеми розділилися 
градаційно, починаючи від тверджен-
ня, що Бога не існує до переконання, 
що лише Бог дійсно існуе.

Окремо стоїть спосіб буття Бога як 
діючої особи, що було виявлено за до-
помогою застосування сематично-ро-
льового підходу. Найпоширенішими 
семантичними ролями Бога є: семан-
тичні ролі «solum», intensive», 
«habitual», «completive», «completive», 
«qualitative», «contrastive», «resultative», 
«impersonal». Тобто стереотипними 
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слід вважати сприйняття досліджува-
ного імені концепту як «единий», «мо-
гутній», «звичний», «складений», «цін-
ний», «дієвий», «стороння сила».
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Вивчення та стійкий інтерес до ко-
льоропозначень як об’єкту різноманіт-
них лінгвістичний досліджень поясню-
ється тим, що вони є великою частиною 
більш глобальної проблеми відношення 
мови, сприйняття та мислення. Акту-
альність даної роботи зумовлена необ-
хідністю дослідження семантичних осо-
бливостей кольорів. Предметом дослі-
дження є кольоропозначення у романі 
О.Уайльда «Портрет Доріана Грея».

Метою даної статті є аналіз семантич-
них особливостей кольоропозначень в 
художній картині світу Оскара Уайльда.

У своїх творах О. Уайльд за допо-
могою кольоропозначень створює не-
повторну естетичну єдність  – ідіос-
тиль, невід’ємною частиною якого є 
властивості відтвореного автором сві-
ту. Картина світу Оскара Уайльда 
складається з деталей, які представле-
ні елементами опису портрету, пейза-
жу та психологічного стану героїв.

Оскар Уайльд майстерно створює 
колірний словесний образ за 
допомогою характерних деталей, 
пластично, зі знанням контрастів і 
світлотіней, колірної перспективи.

Як основні кольори розглядаються 
прикметники red, white, green, 
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Ця стаття являє собою аналіз семантики назв кольорів роману О. Уайльда 
«Портрет Доріана Грея». Розуміння семантики кольору і уміння встановити 
його культурні й емоційні конотації є досить складовою для системного семан-
тичного аналізу художнього твору, оскільки колір допомагає створити відповід-
ний емоційний настрій.
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This article is an analysis of the semantics of the colors names of O. Wilde’s novel 

«Portrait of Dorian Gray.» Understanding the semantics of color and the ability to establish 
its cultural and emotional connotations is an essential component of systematic semantic 
analysis of artistic work, since color helps to create an appropriate emotional mood.
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yellow,brown, purple, pink, gold. Відтінки 
передаються наступними способами:

– зверненням до однослівних сино-
німів;

– елементів відповідної лексико-се-
мантичної групи;

– за допомогою використання сло-
вотворчих способів словосполучення.

Найбільш використаним у рома-
ні О.Уайльда є червоний колір (red) 
і його відтінки: scarlet, purple, pink, 
crimson, blood, vermilion, magenta. 
На початку роману містив у собі 
позитивне значення «яскравий, жи-
вий та сповнений сил, пристрас-
ний, розкішний, вогняний», але на-
прикінці негативне значення «спо-
куса в негативному значенні, гріх, 
лють, кров, злочин», створюючи 
цим досить відчутний контрас. Так, 
наприклад, red (scarlet) використо-
вується для опису зовнішності ге-
роя роману, а саме невід’ємна скла-
дова поняття краси.

…Lord Henry looked at him. Yes, he 
was certainly wonderfully handsome, with 
his finely curved scarlet lips, his frank blue 
eyes, his crisp gold hair. There was 
something in his face that made one trust 
him at once. All the candour of youth was 
there, as well as all youth’s passionate 
puritу… [1,c.22]

…He took up from the couch the great 
purple-and-gold texture that covered it…
[1,c.150]

…Gold hair, blue eyes, and rose-red 
lips – they all were there. It was simply the 
expression that had altered… [1,c.150]  – 
Опис зовнішності героя сповненого 
життєвих сил.

…A rose shook in her blood and 
shadowed her cheeks… [1,c.78]- значення 
молодості й пристрасті.

…He felt a wild longing for the 
unstained purity of his boyhood – his rose-
white boyhood… [1, с.276] – страждан-
ня Доріана за втраченим, за рожево-
білою юністю, тобто чистою та неза-
плямованою.

…Its gold would wither into grey. Its red 
and white roses would die… [1, c.116] – з 
допомогою кольoру О. Уайльд показав 
які зміни набуває зовнішність.

…Gradually the events of the preceding 
night crept with silent, blood-stained feet into 
his brain and reconstructed themselves there 
with terrible distinctness… 1,с.206  – автор 
показав яскравість спогадів про злочин.

…What was that loathsome red dew 
that gleamed, wet and glistening, on one of 
the hands, as though the canvas had 
sweated blood» [1, с.220] – опис занепаду 
душі Доріана.

…He loved the red gold of sunstone, 
and the moon-stone’s pearly whiteness… 
[1, c.170]. Каміння мають кольори 
золота й перлів, та відтінені основними 
кольорами.

…your rose red youth … [1, с. 51] – …
твоя рожева юність, автор забарвлює 
незабарвлене, надає кольорів ніжності 
та пристрасті притаманних юності.

... The horrible night that he had passed 
had left phantoms behind it. Suddenly 
there had fallen upon his brain that tiny 
scarlet speck that makes men mad… [78, 
с. 150] – Червоний колір в анлізованому 
прикладі передає схвилювання, емоції 
героїв, адже одна крихітна червона 
пляма здатна звести з розуму.
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Рожевий колір, як відтінок черво-
ного, використовується для описання 
обличчя, рук, щік:

…Perhaps, some day, the cruel look 
would have passed away from the scarlet 
sensitive mouth, and he might show to the 
world Basil Hallward’s masterpiece… [1, 
с. 49] – чуттєвий рот рожевого кольору 
характерний для чистої, чуттєвої 
людини, але портрет показує зворотне.

…Yes, he was certainly wonderfully 
handsome, with his finely curved scarlet 
lips…[1, с. 69]  – детальний опис 
зовнішності.

… A rose shook in her blood, and shad-
owed her cheeks… [1, c.78]  – рум’янець 
на щоках Сибіли Вейн символізує 
молодість та збентеженість.

…Never trust a woman who wears 
mauve, whatever her age may be, or a 
woman over thirty-five who is fond of pink 
ribbons… [78, с. 52] – В даному прикла-
ді відтінок набуває значення пустотли-
вості і пояснюється тим, що жінка, яка 
любить рожевий колір може бути лег-
коважною і їй не можна довіряти.

Застосовуючи рожевий колір, автор 
прагне до підкреслення його певними 
відтінками з метою адекватно відтво-
рити експресивний ефект та зберегти 
компонент зорових асоціацій. Відтінки 
рожевого передаються шляхом генера-
лізації чи конкретизації, залежно від 
поставленої автором мети [89, c. 378].

Хоча письменник використав осно-
вні кольори, він також доповнив та ство-
рив живий, природний зоровий образ за 
допомогою характерних деталей.

Отже, автор застосував підсилення 
кольорів відтінками для більш повної 

зорової картини, rose red youth, scarlet gold 
і т.д. та використав асоціативне зорове 
світобачення за рахунок кольорів вина, 
фруктів, а саме: wine-yellow stone, apricot-
coloured light, apricot-coloured light і т.п.

Як видно з наведених прикладів ми 
бачимо, що часто використовуються 
словосполучення, які допомагають 
формувати вказівки на відтінки одно-
го кольору, а також на змішані кольори 
і відтінки. Можемо виділити такі під-
групи прикметників:

Кольропозначення з використан-
ням прикметників, вказуючи на інтен-
сивність кольору: delicat red, dark red, 
dark brown, pale blue, purple-and-gold, 
green night of its leaves, flame-red.

Прикметники, які являються 
відтінками і при цьому вони самі є 
кольорами: rose-red, rose-pink, green-
blue, scarlet gold, rose-white, wine-yellow, 
sulphur-yellow roses[1, c.118]

Підгрупа прикметників, в назві 
яких використовувалися назви 
предметів навколишнього світу: a 
buttercup-yellow landscape, corn-red hair, 
acopper-green sky, the great crocus-
coloured robe, olive-stained oak, 
brightemerald-green, the snowy table-
cloth, flesh-coloured stockings, honey-
coloured blossoms, apricot-coloured light, 
moss-coloured jacket, milky opal [1,c.171], 
onyx-paved bathroom, amber-coloured 
silk, jade-green, pearl-coloured, olive-green 
chrysoberyl [1,c.170], flame-red, 
cinnamon, turquoise-blue…opal-andiris…
[1,c.209]

Всі відтінки зеленого кольору 
мають семантику природи, росту, 
гармонії та здоров’я.
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…. Jade-green piles of vegetables… 
[1, c.113] –…нефритово-зелені овочі…

Таку доступність як овочі, О. 
Уайльд описує за допомогою 
порівняння з коштовним камінням, 
які набувають смачного, дорогого 
значення.

… a copper green sky …-… мідне 
зелене небо…тобто, небо набуває 
мідно зеленого кольору.

…the green night of its leaves…[1,c.31], 
…sonorous green jaspers… [1,c.169], …
walls of olive-green lacquer…[1,c.168], 
…a dainty little green cap… [1, c.96], …of 
olive-stained oak…[1,c.58], …The binding 
was of citron-green leather…[1,c.207].

Отже, в романі «Портрет Доріана 
Грея» навіть опис буденних речей 
завдяки естетизму О.Уайльда набуває 
глибинної символіки.

Тепер звернемося до аналізу осо-
бливостей семантики прикметнику 
white. Кольоропозначення white мо-
жуть мати різні значення залежно від 
контексту і сполучуваності: білий, бі-
лосніжний, блідий,сивий, пепельно-
блідий.

…white daisies [1, с. 9] – білі марга-
ритки ….

Автор впливає на уяву читача до 
дрібничок описуючи природу.

…With an evening coat and a white tie 
[1, c. 11] – у фраку і з білою краваткою 
будь-хто виглядатиме благородно.

…of glossy white silk…[1,c. 14] – 
автор описує хмаринки у непрямому 
значенні.

… His cool, white, flower-like hands… 
[1, c.29] – бліді руки у порівнянні з 
квітами, тобто витончені та чарівні. 

Білі руки характеризують холодність 
персонажа.

… knitting his bushy white eye-
brows…[1, с. 142] … насупивши сиві 
косматі брови… опис зовнішності. В 
даному фрагменті кольороназва white 
несе в собі значення сивого, адже білий 
є найближчим до передачі кольору 
брів.

… A white dust… [1, c.87] – до 
дрібниць описаний пейзаж.

… the white purity of boyhood…[1, с. 
61] … в значенні як білосніжна чистота 
юності, цнотливості, непорочності та 
без гріховності.

…She laughed again. Her teeth showed 
like white seeds in a scarlet fruit [78, 
с.  104]  – У даному прикладі білі зуби 
свідчать про здоров’я героїні, а 
червоний колір підкреслює білизну 
зубів.

…As I rode past the farm this morning, 
I saw her white face at the window, like a 
spray of jasmine... [78, с. 251] –У цьому 
прикладі білий колір використано для 
позначеня кольору обличчя героїні, 
він може свідчити про чистоту та 
безвинність.

…Two green-and-white butterflies 
fluttered past them… [1, с. 32]  – … два 
зелено-білі метелика… тобто, 
кольоропозначення метеликів є 
взаємопов’язані між собою, адже ми 
неможемо стверджувати який саме 
колір уточнює або підсилює відтінок 
іншого.

…Her white feet trоd…[1, c.54] – опис 
дівчини у фантазіях лорда Генрі,

… those white silent people…[1, с. 
249] …ці безмовні, бліді люди …
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В прикладі, що розглядається white 
має значення – сірих люди, тобто, на 
таких не звертають увагу, вони 
малопомітні та невиразні.

Отже, білий колір використовується 
автором в основному для опису 
зовнішності героїв.

Щодо Оскара Уайльда, то він 
використовує відтінки жовтого для 
опису природи:…  Lord Henry Wotton 
could just catch the gleam of the honey-
sweet and honey-coloured blossoms of a 
laburnum… [1, c. 5]  – медовий, як 
відтінок жовтого.

…The laburnum will be as yellow next 
June… [1, c. 31].

…the yellow jonquils bloomed…, golden 
bees… [ 1, c.174] – жовті нарциси вико-
ристовувалися автором неодноразово, 
навіть у порівнянні з Доріаном.

… the light shot up for a moment in a 
flame of murky orange …[1, c. 197] – 
відтінок показує читачу яскравість 
сюжету.

Як і всі інші кольори, жовтий не за-
вжди використовується у прямому зна-
ченні, іноді він виступає у якості символа:

Старості, самотності, тривоги:
…As he turned over the pages, his eye fell 

on the poem about the hand of Lacenaire, 
the cold yellow hand… [1, c. 207],

…I am wrinkled, and worn, and 
yellow… [78, с. 106] … – Колір старого 
пожовклого тіла вказує на те, що 
дюдина як річ стара та зношена.

…You must have some secret. I am only 
ten years older than you are, and I am 
wrinkled, and worn, and yellow… – У 
наведемо прикладі жовтий колір 
вживається для позначення кольору 

шкіри і свідчить про старість людини, 
або про її хворобливість.

У синонімічному ряду жовтого ко-
льору виступає і золотий. Блиск цього 
кольору є статичною ознакою, тому він 
якби символізує умовний образ життє-
вої сили (наприклад, на давньоруській 
іконі золотий колір символізує небо і 
небесне світло, а також довічність).

Після червоного золотий є най-
більш уживаним в кольоровій картині 
світу Оскара Уайльда. У тексті золотий 
колір використаний:

Як ідеальний предмет символізую-
чи заможність:

… a large gold-topped bottle that stood 
on the table… [1, c.73]

…–My dear Basil, how do I know?” 
murmured Dorian Gray, sipping some 
pale-yellow wine from a delicate, gold-
beaded bubble of Venetian glass and look-
ing dreadfully bored… – Аналізуючи 
золотий бокал колір підкреслює 
дороговизну та вишуканість, адже 
золото є символом роскоші, достатку.

… the purple-and-gold pall as a 
curtain… [1, c.178], … – His eye fell on a 
large, purple satin coverlet heavily 
embroidered with gold… [1, c.149]  – 
червоно-золота ковдра супроводжує 
портрет протягом всього роману. Цей 
предмет несе в собі значення розкоші 
й гріха.

… of crimson silk and gold-thread 
damask…, … a diaper of red and gold 
silk… gold brocade and yellow silk dam-
ask and cloth of gold… [1, c. 177] – автор 
показує коштовну колекцію Доріана.

2. Сонячне світло:
“The sunset had smitten into scarlet 
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gold the upper windows of the houses op-
posite. The panes glowed like plates of 
heated metal” [1, с. 199] – У розглянутому 
прикладі золотий вживається для 
позначення кольору сонячного світла, 
а червоний  – підкреслює відтінок 
сонця під час заходу.

3. У переносному значенні колір 
використовується з метою передати:

3.1 Ступені порівняння:
…Don’t squander the gold of your days, 

listening to the tedious, trying to improve 
the hopeless failure, or giving away your life 
to the ignorant, the common, and the vul-
gar. These are the sickly aims, the false ide-
als, of our age… [1, с.31]. У наведеному 
прикладі золотий колір використано в 
переносному значенні, золоті дні  – це 
найкращі дні життя.

…The wind had blown the fog away, and 
the sky was like a monstrous peacock’s tail, 
starred with myriads of golden eyes… [1, c. 
202] – золоті очі в переносному значенні 
для більш мальовничої картини. Зорі 
порівнюються з міріадами золотих очей, 
що символізує їх яскравість, адже золото 
неперевершено виблискує.

3.2. Символ влади і життєвої сили:
“I love Sibyl Vane. I want to place her on 

a pedestal of gold and to see the world wor-
ship the woman who is mine” [1, с. 173] – 
Золотий п’єдестал у розглянутому при-
кладі асоціюється з досягненнями жит-
тя, є символом влади, адже той, хто пе-
ребуває на золотому п’єдесталі вартий 
поклоніння усього світу.

У романі золотий колір часто викорис-
товується для опису зовнішності героїв:

“How proud and handsome he was, 
with his golden curls and insolent pose!” 

[1, с. 79]  – У розглянутому прикладі 
золотий колір використано для 
передачі кольору волосся героя.

Отже, жовтий колір викликає до-
сить сильні емоційні відчуття, причо-
му психологічний вплив цього кольо-
ру на людину має в основному пози-
тивне значення, що відбивається на 
семантиці.

Коричневий колір автор викорис-
товує для опису зовнішності особис-
тості та одягу:

… velvet jerkin with cinnamon 
sleeves,slim brown cross- gartered hose… 
[1, c. 96]  – колір кориці являється 
відтінком коричневого. Куртка має 
колір кориці (ясно-коричневий), який 
викликає асоціації м’якості і тепла.

...with his chestnut curl and … [1, 
c.183] – в даному прикладі каштанові 
кучері є відтінком коричневого.

Автор створює портрет лорда Генрі 
з допомогою коричневого 
кольоропозначення: …brown breard.

…worked by brown girls … [1, с. 124] 
– прикметник brown набуває значення 
засмаглий, адже колір шкіри не можуть 
біти коричневим.

Підводячи підсумки випливає, що 
О. Уайльд використовує кольоропоз-
начення в романі з символічною функ-
цією визначення емоційного стану ге-
роїв. Кольори та їх скрите значення є 
невід’ємною частиною художньої кар-
тини світу художника-письменника, 
виступаючи в ролі символів і одночас-
но малюючи психологічні образи.
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Abstract. The author analyzes those features of the English verb that affect the 
difference in the lexical meaning of the verbs which are inherent in a particular syn-
onymic row.

Purpose. The purpose of our study is the analysis of the functional and semantic 
features of the English verbs in their synonymic opposition. Another problem that is con-
sidered in this article is the definition of the specificity of the functioning and differences 
of the verbs synonyms in the literature text.

Methods. The first method of the research is a description of the conditions which 
helps to identify and analyze the semantic opposition of the synonymic verbs in the lit-
erature text. The second method is a method for analyzing differential signs of the syn-
onym verbs to understand the nature and structure of the synonymous row.

Results. The structural organization of a synonym row directly depends on the syn-
onymous opposition. The types of the synonymous opposition are a key factor in identify-
ing the structure of the synonymic row and its distribution into such types as: homoge-
neous, combined or average. The synonymous English verbs are an integral part of the 
synonymous opposition. The nature of their semantic proximity also affects the definition 
of the row structure.

Keywords: English verb, lexical meaning, synonymic row, difference of the verbal 
meaning.

ВІДМІННІСТЬ ЛЕКСИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ 
ДІЄСЛІВ СИНОНІМІЧНОГО РЯДУ

Анотація. Автор аналізує ті особливості англійського дієслова, які 
впливають на відмінність лексичного значення дієслів притаманних певному 
синонімічному ряду.

Мета. Метою статті є аналіз функціональних та семантичних 
особливостей англійських дієслів у їхній синонімічній опозиції. Іншою проблемою, 
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Great interest in verbal synonymy is 
due to the verbal semantics orientation. 
The orientation represents the relations 
between the objects. Another reason for 
this is the inequality of the reference ver-
bal scope and the peculiarities of the indi-
vidual verbs in the statement. Many re-
searches of synonymic row in the compo-
sition of lexical-semantic groups were 
conducted. Structural-semantic peculiari-
ties of certain synonymic row have also 
been considered. The process of verbal 
synonymy considering took place in the 
aspect of establishing its semantic identi-
ty. Thus, the main attention was paid to 
the problems of similarity, but not to the 
problems of the difference. A.Y. Skshidlo 
noted that the problem of semantic differ-
ences has the most communicative value. 
According to this, we can say that it is 
important to study the synonymous op-
position based on the semasiological and 
onomasiological characteristics. In other 
words, it is necessary to make the com-

prehensive study of the verbal synonyms 
semantic opposition. A more detailed 
analysis of the semantic verbs connec-
tions in the lexical system of the English 
language should be done as well.

In this article the notion of the syn-
onym is considered as a semantic phenom-
enon. In other words, the synonyms are 
lexical units which have a common mean-
ing. Such definition of the concept gives us 
the opportunity to make more detailed 
examine of the semantic aspect of the lexi-
cal synonyms meanings. The synonymous 
relationships can be considered from the 
semasiological and onomasiological points 
of view. In the first case, there would be the 
analysis of the intralinguistic semantic sig-
nificance of the English verbs. In the sec-
ond case, the analysis of the relation be-
tween the word and the real world would 
take place. Additional methods of the 
analysis are functional community, full or 
partial interchangeability, correlation with 
denotate, and others.

яка розглядається у даній статті є визначення специфіки функціонування та 
відмінності дієслів синонімів в художньому тексті.

Методи дослідження. Першим методом дослідження є опис умов, які 
допомагають визначити та проаналізувати семантичне протиставлення 
синонімічних дієслів в художньому тексті. Другим методом є метод аналізу 
диференційних ознак дієслів синонімів для розуміння характеру та структури 
синонімічних рядів.

Результати. Структурна організація синонімічного ряду напряму залежить 
від синонімічних опозицій. Типи синонімічних опозицій – це ключовий фактор у 
виявленні структури синонімічного ряду та її розподілення на такі як: однорідна, 
комбінована або пересічна. Синонімічні англійські дієслова є складовою частиною 
синонімічних опозицій. Характер їхньої семантичної близькості, також, впливає 
на визначення структури ряду.

Ключові слова: англійське дієслово, лексичне значення, синонімічний ряд, 
відмінність дієслівного значення.
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The character of the verbal semantics 
is a means of determining the features of 
the verbal synonymy. The basis of the 
verbal semantics is the processuality. The 
processuality is a movement in time. This 
property is common to variable features. 
It is expressed by the verbs of state, pro-
cess or action. Such verbs are a modifica-
tion of the English verb singnificate lex-
eme. It should be remembered that the 
verbs also have a denotative meaning. The 
denotative meaning includes the natural 
and ontological division of states, pro-
cesses and actions. The verb represents 
the whole situation. It distinguishes the 
situation, defines the participants in the 
situation and their hierarchy. The denota-
tive meaning of the verb is called proposi-
tional. The verb is the center of the sen-
tence. Thus, we can say that the distinc-
tion between the verbal lexemes is due to 
the semantic class, the thematic group 
and the set of participants in the situation.

The most difficult to determine and 
most important are the semantic differ-
ences between the English verbs. The 
structure of the lexical meaning of the 
verbs’ lexemes affects the peculiarities of 
differential semantic features. These fea-
tures indicate the types of participants 
and the basic characteristics of the states, 
processes and actions (Popova, 2003, 
pp.18-19). Expressive and evaluative-
emotional differential features are ele-
ments of the lexical meanings of the syn-
onymous verbs. These features are an 
ideal essence. Semantic components are 
carriers of differential features (Merriam 
Webster’s Dictionary of Synonyms).

The contradictions within the syn-

onym border indicate the semantic differ-
ences between the English synonym 
verbs. The contradiction is one of the 
manifestations of symmetrical properties 
in the language structure. M. S. Trubets-
koy identified three types of the synony-
mous opposition, such as:

– according to quantitative composi-
tion;

– according to the relation of the op-
position system in the language system;

– according to the relationship be-
tween members of the opposition.

The synonymous opposition can be 
divided into four types: contrastive, equi-
pollent, gradual and privative. These 
types are rather heterogeneous and spe-
cial attention should be given to them.

The contrastive opposition is a rather 
new concept. It indicates the relation of 
the opposite in the process of comparing 
incompatible concepts. It is used to show 
the relationship between antonymy and 
synonymy.

The equipollent opposition denotes 
the intersection relation in the process of 
comparing compatible concepts. There 
are two types of equipollent oppositions: 
multimodal/binary, multimodal. The 
multimodal/binary considers several 
members of the synonymic row as the 
members of the opposition. The multi-
modal considers all members of the syn-
onymous row as the members of the op-
position.

The gradual opposition means a dif-
ferent degree of one feature. There are two 
types of gradual opposition according to 
the quantitative composition: multimod-
al/binary, multimodal. The first type in-



 75 

PHILOLOGY, SOCIOLOGY AND CULTUROLOGY  #4

cludes the verbs with several synonymous 
verbs. The second type includes the Eng-
lish verbs, which members are all syn-
onyms of the row.

The privative opposition denotes the 
presence of one particular sign in one 
verb and the absence of that sign in an-
other. The privative opposition is divided 
into three types. The first type of opposi-
tion is based on the hypo-hyperonimic 
relations between members of a synonym 
row. Due to this feature, synonymous 
dominants are opposed to synonymous 
verbs. A characteristic feature of the sec-
ond type of opposition is the analysis of 
one feature, depending on its presence or 
absence.

The structural organization of the syn-
onymous row and the degree of semantic 
closeness of the synonymic verbs can be 
analyzed using the types of the synonymic 
oppositions mentioned above. According 
to this, three different types of verbal row 
structures can be identified as: ordinary, 
homogeneous and combined.

The semantic proximity of the syn-
onymic verbs is determined by the pecu-
liarities of the synonymous opposition. 
The number of the oppositions depends 
on the number of the synonymic row 
members. The nature of the opposition 
depends on the nature of their differential 
features.

There is a synonymous row with a 
homogeneous structure: anger, incense, 
enrage, infuriate, madden. Positive and 
gradual oppositions were found in this 
synonymic row. The verb “anger” is seen 
as an unmarked member of the privative 
opposition. Two privative oppositions are 

part of the syllogism of the lexical mean-
ing of the synonyms. The marked mem-
bers of the opposition are synonyms of 
the English verbs “incense” and “enrage”. 
The first verb is opposed to other mem-
bers of the synonym row due to the pres-
ence of a differential semantic feature of 
the cause of action. The confirmation of 
this fact is the definition of this word in 
the dictionary: “as provoked by some-
thing excessively irritating and offensive”. 
At the same time, the verb “enrage” has a 
differential semantic feature of manner of 
action. It is defined as: “a violent display 
of wrath or fury”.

Separately, a gradual opposition 
should be marked out. Its installation 
takes place according to an expressive 
verb feature. According to the presence or 
absence of an expressive component in 
the context of the connotation, we can say 
that the verb “anger” is neutral. After all, 
synonyms such as: “incense”, “enrage”, 
“infuriate” or “madden” express different 
additional aspects of meaning.

The semantic proximity between the 
members of a synonym row creates an 
average type of its structure. As a result, 
certain groups and sub-groups of syn-
onyms are allocated within the row. The 
average structure consists of the synony-
mous oppositions with varying degrees of 
closeness. These include all four types of 
the oppositions (Apresyan, 1995, pp. 118-
121). It should be noted that the combina-
tions of the synonymous opposition are 
arbitrary, but different in each synonym 
row. The average structure can be found 
in the following synonym row: “devote”, 
“dedicate”, “consecrate”, “hallow”. Its defi-
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nition can be realized with the help of the 
equipollent and gradual oppositions. The 
representatives of the first opposition are 
the English verbs “devote” and “dedicate”. 
Their opposition is due to the differential 
semantic feature of the motivation of ac-
tion, since this attribute belongs to the 
significate of the lexical meanings. The 
semantic difference between these two 
verbs is that one of them denotes the mo-
tive or the incentive to fulfill the promise, 
and the other is used as a sacred meaning.

The next equipollent opposition is 
characterized by the nature of action. This 
opposition includes three English verbs: 
“dedicate”, “consecrate”, “hallow”. The se-
mantic meaning of the verb “dedicate” 
expresses exceptional devotion. The syn-
onym of this verb is the verb “consecrate”. 
It conveys a feature of the sacredness and 
exaltation. The verb “hallow” means in-
ner holiness.

Within the limits of a gradual opposi-
tion row the basis for the discovery is an 
expressive differential feature. It includes 
the following synonyms: “dedicate”, “con-
secrate”, “hallow”. It should be noted that 
the verb dedicate is neutral from the point 
of view of the expressive component in the 
connotation structure. The second verb of 
the synonymic row “consecrate” is a more 
pronounced representation of the devotion 
value. The last verb of the row is “hallow”. 
It highlights its religious character. Thus, 
we can say that the structuring of the afore-
mentioned synonymic row occurs accord-
ing to the specific opposition.

The combined type of the synony-
mous row structure is named as a type 
that has the features of the average and 

homogeneous structures. Proceeding 
from this, semantic proximity can be de-
fined by all types of the synonymous op-
position.

The synonymic row of the verbs “ask”, 
“question”, “interrogate”, “query”, “in-
quire”, “catechize”, “quiz”, “examine” can 
be attributed to a row of the combined 
structure type. This synonymous row is 
based on the equipollent opposition. The 
differential semantic feature that repre-
sents it is the feature of the subject’s of 
action intentions. Such a feature belongs 
to the significate of the lexical synonyms 
meaning. At the same time, the verb “ask” 
is the non-labeled by the member of the 
privative opposition and the dominant 
synonym of the row. The marked mem-
bers of the opposition are other synonyms 
of this verb. As a rule, the verb “question” 
marks the sentence that is aimed on ob-
taining certain information about a par-
ticular topic. The verb “interrogate” has 
the meaning of a system poll. The verb 
“query” is used to remove a doubt in 
something. The verb “inquire” is charac-
terized by the search for accurate infor-
mation or facts. The verb “catechize” em-
phasizes the need for a specific response 
and it is intended to detect the weakness 
of the recipient. The verb “quiz” is used to 
get and master the learning material. The 
verb “examine” is characteristic for identi-
fying the degree of knowledge of the re-
cipient.

The analysis of the synonymous row 
showed the presence of both equipollent 
and a privative opposition. Due to the 
presence of a differential semantic feature 
of the recipient’s characteristics, such 
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marked opposition members as: “quiz” 
and “examine” are opposed to other mem-
bers of the row. In addition, the labeled 
members of the privative opposition form 
the equipollent opposition. According to 
the presence of equipollent opposition in 
the structure of the synonymic row, it can 
be argued that there is a semantic proxim-
ity between the synonyms, since a syn-
onymic group of the verbs “quiz” and 
“examine” is singled out. Thus, this syn-
onymic structure of the row is character-
ized by four synonymous oppositions. 
Their differing semantic features are the 
part of the synonymous lexical core 
meaning.

In our study, it is important to high-
light such a concept as affective verbs. 
Affective verbs are the group of the verbs 
that can denote both state and effect. Such 
English verbs are classified as static. These 
verbs deserve attention, but do not stand 
out in a separate nominative class. They 
are an intermediate group that helps in 
the analysis of the synonymous state 
verbs.

There are differentiated features which 
are contrasted against the synonymous 
verbs. The nature and place of these fea-
tures in the structure of the lexical value 
depend on the concept-synonymous zone 
and the nominative class. A certain syn-
onymic row is included in the nominative 
class or conceptually-synonymous zone.

The nominative class of the synonym-
ic verbs for the designation of action was 
analyzed. The results of the analysis are 
the selection of ten conceptual-synony-
mous zones such as: acquisition, physical 
influence, execution, emotional influence, 

creation, mental impact, punishment, dis-
tribution of the environmental objects, 
stimulus to act, provision, selection of the 
environmental objects, obstruction ac-
tions.

The external activity of the subject can 
be attributed to the central type of action. 
The verbs of this type are divided into 
conceptual-synonymous zones such as: 
demonstration, ethical deeds, conceal-
ment, expression of emotions, speech ef-
fect, expression of the physical condition, 
movement in space, movement. They are 
also opposed to the differential semantic 
features. These features indicate the way, 
purpose, character, motivation and result 
of action.

The internal activity of the subject of 
action is transmitted using the concept-
synonymous zones of mental action and 
evaluation. The differential semantic fea-
tures of the purpose of action, character-
istics of the subject of action, manner of 
action, causes and results of action are 
contrasted with the verbs of internal ac-
tivity. It is important to highlight the 
phrasing aspect of the verbs. This is a part 
of the semantics of the synonymic verbs 
concept-synonymous zone. The phrasing 
of the verbs is the property of the verbs 
segmentation depending on the course of 
action in time (Arkhipov, 2001, pp. 13-
15). As a rule, verbs are segmented into 
phases of the beginning, continuation and 
ending. The differential semantic features 
of such synonymic verbs opposition pro-
vide information about the conditions of 
action and its initial state. The opposition 
of the synonymic verbs takes place on the 
basis of differential semantic features. 
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These features are a significate of the lexi-
cal meaning. The verbal denotation of the 
state consists of the conceptually-synony-
mous zones. These zones of the synony-
mous verbs nominative class include:

– zones of the relation;
– zones of the existence;
– zones of the owning;
– zones of the physical condition.
The opposition of the synonyms oc-

curs through the subject of the state and 
its properties. The opposition of the syn-
onymic verbs takes place within the con-
notation and signification.

The affective English verbs are used to 
express the subject’s inner intellectual, 
emotional and physiological activity. At 
the same time, this subject is influenced 
by a certain action. The conceptual-syn-
onymous zones of the affective group are 
perception, emotional attitude, emotional 
perception, intentions, desires and cogni-
tion. The differential features are the basis 
of the semantic opposition of the affective 
synonymic verbs. They reflect the partici-
pants of the situation. These include the 
object and subject of the internal activi-
ties and characteristics such as the char-
acteristics and manner of action. Such 
differential features are an integral part of 
the verb significate. The opposition is also 
based on evaluative-emotional and ex-
pressive differential semantic features.

The zones of the mental process and 
the zones of the change can be found in 
the nominative class of the synonymic 
process verbs. These verbs are opposed by 
differential features. The features point to 
an object, a subject, a cause, a result, a 
purpose, a way of transition of the chang-

es. It should be noted separately that the 
synonymous verbs of the purposeful 
thinking are not opposed to the differen-
tial feature of the thinking object’s nature. 
This happens because the feature is not a 
part of the lexical structure. The opposi-
tion of synonymic verbs of the process is 
based on differential semantic features.

The process of the integrating synony-
mous verbal oppositions into a text influ-
ences the relationship between the syn-
onyms. The context conditions result the 
neutralization of the synonymous opposi-
tion and contribute to the implementa-
tion of the semantic opposition. The neu-
tralization of the semantic opposition is a 
process due to a change in the systemic 
links between the members of the synon-
ymous opposition in the text. The change 
occurs due to the assimilation of the dif-
ferential semantic features. The occasion-
al differential features are realized due to 
the influence of the lexical features of the 
context. Such differential features are 
non-typical for the visually opposed syn-
onymous verbs. The consequence of this 
process is the assimilation of the differen-
tial features and the opposition of the 
synonyms. When a particular semantic 
component cannot be contextually imple-
mented, it leads to the simplification of 
the differential synonyms.

Conclusions.
The synonymous opposition struc-

tures are the place for the implementation 
of the synonymous English verbs seman-
tic syntaxes. The synonymous opposition 
structures act on the principle of the rela-
tions between the opposition members. 
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They are divided into four types: contras-
tive, equipollent, gradual and privative. 
The analysis of the opposition subtype 
had shown the difference between the 
synonyms opposition and other opposi-
tion structures. The contrastive opposi-
tion of the English verbs indicates the in-
terconnection between the antonymy and 
synonymy.

The elements of the significate and the 
connotation of the lexical verb meanings 
are opposed to the verb synonymous 
units. The differential semantic features 
are the basis for the opposition of the syn-
onymic verbs within the significate. The 
features indicate the characteristics of ac-
tions, processes and states. Depending on 
the connotation, the synonymous verbs 
are contrasted with the expressive and 
evaluative-emotional features.

The structural organization of a syn-
onym row directly depends on the syn-
onymous opposition. The types of the 
synonymous opposition are a key factor 
in identifying the structure of the syn-
onymic row and its distribution into such 
types as: homogeneous, combined or av-
erage. The synonymous English verbs are 
an integral part of the synonymous op-
position. The nature of their semantic 
proximity also affects the definition of the 
row structure.

The dependence of the differential se-
mantic features character and semantic 
opposition is determined by the nomina-
tive-classification characteristic of the 
synonymic verbs. In this way, it is possible 
to identify the places of differential char-
acteristics and the opposition in the 
structure of the lexical meaning from the 

nominative class to the conceptually-syn-
onymous zone. The verb synonymous 
row is included to the concept-synony-
mous zone.
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Donald Trump, the president of Ameri-
ca, is a bright person, in other words, he can 
be described as a “reality-show man.” The 
reason for choosing his speeches as a mate-
rial for the article was that it was, of course, 
attractive for modern addressee, because 
they include relevant ideas and offers solu-
tions to problems, have a huge media poten-
tial, expressive, saturated with a variety of 
rhetorical techniques, stylistic and composi-
tional designs.

Let’s consider his speech in Wisconsin 
on August 16, 2016. It lasted about 40 min-
utes, but Trump managed to keep attention 
of the audience thanks to not only an inter-
esting, relevant topic for their potential vot-
ers, but also to numerous rhetorical tech-
niques, stylistic repetitions, emotional paus-
es and various techniques of intonation. 
Throughout the speech, he repeats the con-
struction “It is time” in different variations: 
(1) now it’s time for new leadership. (2) It is 
time for our society to address some honest 
and very difficult truths. (3) It’s time to stop 

making the special interests. (4) It’s time to 
make the American people rich. (5) It is time 
for a different future [1].

Trump not only leads the addressee be-
hind him, activating the intelligent power of 
discourse, but also involves him in design-
ing a potential future, updating the strategy 
for modeling the alternative future model-
ing: (6) I want to offer Americans a new fu-
ture. Are you ready for change? I know we 
can make American Greater Than Ever Be-
fore. To do this, we are going to need a fighter 
in the White House. I will be your fighter, I’ll 
fight for you, and I will win for you [1]. This 
example shows how Trump throughout his 
speech visualizes the desired future to the 
addressee firstly, and then suggests deciding 
on changes, further shows possible ways of 
the decision of problems, and, clarifying 
that he can solve all the problems himself.

Trump usually starts his speech by ex-
pressing gratitude and immediately pro-
ceeds to the designation of the theme of his 
speech: (7) Thank you. It’s great to be with 
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you this afternoon. Today we begin a conver-
sation about how to Make America Safe 
Again [1]. The last expression “Make Amer-
ica Safe Again” is a paraphrase of the slogan 
of his election campaign Make America 
Great Again. Then he modifies it again: (8) 
Make America Wealthy Again. At the end of 
the speech, Trump again returns to his basic 
slogan, twice modifying it: (9) Together, We 
Will Make America Strong Again. We Will 
Make American Safe Again [1]. Repeat this 
reception not only promotes a better pene-
tration and memorize the meaning of com-
munication, but also intensifies his idea of   
creating a strong American nation.

Having well studied the needs of this 
electorate, in the speech from 
15.09.2016  Trump lists the main, in his 
opinion, the problems of Americans, indi-
cates how they can be solved by repeatedly 
using the modal operator opportunities: 
(10) Jobs can stop leaving our country, and 
start pouring in. Failing schools can become 
flourishing schools. Crumbling roads and 
bridges can become gleaming new infrastruc-
ture. Inner cities can experience a flood of 
new jobs and investment. And the rising 
crime can give way to safe and prosperous 
communities [2].

Let’s compare the keywords from 
Trump’s speeches, which are repeated more 
than 10 times. In the speech of Trump “For-
eign Policy Speech” only 3 950  words, 
among which the words new, terrorism, 
president are repeated 18  times, country  – 
16  times, immigration, radical, Iraq  – 
12 times, people – 11 times [3].

In Trump’s speech “How to make our 
communities safe again from crime and 
lawlessness” only 2,886  words, among 

which the most frequency the following 
words: people – 27 times, country – 26 times, 
Hillary Clinton – 21 times, crime – 13 times, 
American  – 13  times, jobs, new, future  – 
10 times [1].

In the Trump’s speech “Speech on Jobs 
and the Economy” only 3,038 words, among 
which are repeated more often: jobs  – 
32  times, new  – 26  times, American  – 
25 times, country – 20 times, plan – 20 times, 
trade  – 18  times, tax  – 17  times, people  – 
15  times, growth  – 12  times, energy  – 
10 times [2].

Thus, it can be noted that regardless of 
the topic of the speeches, among the most 
frequent lexemes in all speeches there are 
such keywords as country, American, peo-
ple, Hillary Clinton. It’s clearly seen that 
people are one of the basic concepts of D. 
Trump’s political discourse and is often 
used as an instrument of manipulation. 
Appeal to the people gives attractiveness to 
Trump’s media discourse, inspires Ameri-
cans a sense of a single whole. Doing the 
accent on the importance of the people, 
Trump not only constructs the basis for 
creating impressed by the fate of the peo-
ple, but also for the positive perception of 
his candidacy as a patriotically minded 
candidate in the presidency. For example, 
(11) In the course of this campaign, I have 
travelled all across this country and I’ve met 
the most amazing people. (12) Politicians 
have abandoned these places all of our coun-
try and the people who live there. (13) Worse 
still, politicians have heaped scorn and dis-
dain on these wonderful Americans. (14) 
People who work hard but do not have a 
voice. These are the forgotten men and 
women of America. I am running to be their 
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voice, and to fight to bring prosperity to ev-
ery part of this country. [4].

At the same time, the multiple mention 
of his political opponent, Hillary Clinton, 
indicates a manifestation of a characteristic 
feature American mentality – the desire for 
competition. And for Trump, as for many 
Americans, it is quite normal to operate bi-
nary opposition “I’m good, others are bad.” 
This, in particular, is manifested in the actu-
alization of the strategy of demonizing the 
enemy, when constantly comparing “good” 
Trump and “bad” Clinton. For example, 
(15) My opponent described tens of millions 
of American citizens as deplorable and irre-
deemable – how can Hillary Clinton seek to 
lead this country when she resolves its citizens 
beyond redemption? (16) I will be your 
fighter. To defeat crime and Radical Islamic 
Terrorism in our country, you need tremen-
dous and mental strength and stamina. Hill-
ary Clinton does not have that strength and 
stamina. She cannot win for you. (17) On 
education, it is time to have school choice, 
merit pay for teachers, and to the end of ten-
ure and reward bad teachers. We are going to 
put students and parents first. Hillary Clinton 
would rather deny opportunities for millions 
of young African-American children, just so 
she can curry favor with the education bu-
reaucracy [5].

If analyze the D. Trump’s speech after 
the election victory, it is possible to notice 
the using of several tactics of itemization: 
(18) I just received a call from Secretary Clin-
ton... She congratulated us – it’s about us – is 
our victory, and I congratulated her and her 
family on a very, very hard-fought campaign. 
I mean she – She fought very hard... Hillary 
has worked very long and very hard over a 

long time period of time, and we owe her a 
major debt of thanks for her service to our 
country [6]. As can be seen from the exam-
ple above, at first he calls it officially, by po-
sition, which can be interpreted as recogni-
tion of her position and state status. But al-
most immediately he remembers her in the 
third person singular, which can be regard-
ed as an attempt to equate the status of both, 
since he became elected president, and can 
be considered a state secretary for a subor-
dinate. The using of tactics of itemization 
(she... Hillary) provides opportunities mini-
mize the negative effect of using a third 
person singular, from one side, and recog-
nize its merits to the country. Pay attention 
for the using the tactics of opposition of 
opponents:... us-it’s about us – is our victo-
ry... I congratulated her and her family... she 
fought very hard. We can assume that the 
using of this tactic is caused by desire to 
emphasize the victory of their team.

In the next fragment of the speech, 
namely (19)”…Now it’s time for America to 
bind the wounds of division; have to get to-
gether. To all Republicans and Democrats 
and independents across this nation, I say it 
is time for us to come together as one united 
people… It’s time. I pledge to every citizen of 
our land that I will be president for all Amer-
icans, and this is so important to me… For 
those who have chosen not to support me in 
the past, of which there were a few people… 
I’m reaching out to you for your guidance and 
your help so that we can work together and 
unify our great country… As I’ve said from 
the beginning, ours was not a campaign, but 
rather an incredible and great movement 
made up of millions of hard-working men 
and women who love their country and want 
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a better, brighter future for themselves and for 
their families…”[6], you can see the forma-
tion strategy of emotional mood of the au-
dience, which consists of three tactics: unity, 
addressing the audience’s value benchmarks 
and appealing to the audience’s emotions. 
So, D. Trump expresses the desire to con-
nect with the audience through the using of 
metaphors (it’s time for America to bind the 
wounds of division), appealing to support-
ers and opponents (To all Republicans and 
Democrats and independents across this 
nation, I say it is time for us to come together 
as one united people), joke (I pledge to every 
citizen of our land that I will be president for 
all Americans, and this is so important to 
me… For those who have chosen not to 
support me in the past, of which there 
were a few people…) and a return to the 
unification tactics: “I’m reaching out to you 
for your guidance and your help so that we 
can work together and unify our great 
country… As I’ve said from the beginning, 
ours was not a campaign, but rather an in-
credible and great movement made up of 
millions of hard-working men and women 
who love their country and want a better, 
brighter future for themselves and for 
their families”. We believe that in such a 
way D. Trump tries to solve the following 
tasks: to show readiness to dialogue with 
former opponents, to reduce negative im-
pression from their pre-election speeches, 
to assure their adherents in compliance 
promised course.

In general, a speech analysis showed that 
clearly focused attention on the readiness of 
the audience to listen to the opponents, the 
need to build a strong state, on the impor-
tance of American interests, which is en-

hanced by the use of tactics and strategies of 
manipulative influence.

Summarizing the above, let us note that 
the analysis of use speech tactics and strate-
gies for manipulating the audience in 
American political discourse testifies to 
what they are universal for political dis-
course.
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Сучасного читача вже не здивуєш 
художніми паралелізмами й навіть 
символізмом художніх образів, не ка-
жучи вже про символічність самої 
мови художнього твору, котра завжди 
символічна й багатозначна і може по-
різному потрактовуватися читачем та 
мати безліч інтерпретацій. Тут мусить 
бути щось незвичне, несподіване, що 
дивує, чого читач не очікує. Ефект не-
сподіванки, словесна гра, гра образа-
ми, багатоплановість змісту, котру чи-
тач мусить розгадати, як загадку, 
скласти в суцільне смислове тло, як 
пазл… У сучасному літературознав-
стві є теза про те, що художня твор-
чість – це гра [7]. Отож, якщо твір нія-
ким чином не змушує «гратися», він не 
є для читача цікавим. Таким чином, 
перед сучасними письменниками сто-
їть доволі нелегке завдання  – бути не 
лише цікавим оповідачем, а ще й зумі-
ти залучити читача до власного вига-
даного, художнього, світу, в якому 
основним правилом є гра в широкому 

сенсі цього слова. Сучасний читач очі-
кує від художнього твору, насамперед, 
вражень, гостроти слова, «неформа-
ту», як кажуть. Не мало важить тут 
також ідея, «прописана між рядків» 
автором.

Повісті Петра Білоуса «Імітація» 
властиві усі ознаки сучасної прози. Це 
і вибудовування, насамперед, сюжету, 
й мінімальний «відхід» у лірику через 
так звані ліричні відступи. Зауважи-
мо, що призначення ліричних відсту-
пів у тексті повісті дещо відмінне від 
тих ліричних відступів, котрі власти-
ві, скажімо, творам українських пись-
менників-класиків, та й розташуван-
ня їх після кожного розділу не випад-
кове. Вони слугують доповненням до 
сказаного в самих розділах і частково 
розкривають суть назви твору – «Імі-
тація». Упродовж усього читання тво-
ру не полишає думка: чому твір на-
званий саме так? Проте відповідь чи-
тач отримує лише після прочитання 
усієї повісті.

ЗАСОБИ ТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО У ПОВІСТІ П. БІЛОУСА 
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Імітація  – це, як відомо, насліду-
вання чи пародія на щось, уподібнення 
до чогось, але не відповідник того, що 
наслідується. Назва твору цілком ви-
правдана, оскільки автору вдається, 
хай і в художній формі, викрити сут-
ність нинішніх людських стосунків, 
які у декого є лише наслідуванням 
справжніх стосунків між людьми, а не 
переживанням почуттів. Йому вдаєть-
ся викрити справжню сутність осіб з 
високим соціальним статусом, очіль-
ників, як ми їх називаємо, котрі на-
справді лише імітують свою особис-
тість, свій авторитет, насправді його не 
маючи, удають із себе таких, якими 
насправді не є. Візьмімо, наприклад, 
епізод, в якому один із героїв повісті – 
вождь університету – залишається на-
одинці в кімнаті відпочинку.

«Тоді вийняв парик солом’яного ко-
льору, підійшов до великого дзеркала, 
одяг парик на свою лису голову і виря-
чився у дзеркальний простір. Парик 
змінив його зовнішність: не тільки за-
крив лисину, а й прикрив лоб, шию – за-
гривком. Справжній лев! Зробив лице 
грізним, взявся у боки і заричав у дзер-
кало, ніби цар звірів. Заричав і при 
цьому викинув із рота рвучкі фрази:

– Я вам усім покажжжжу! Я вас усіх 
порррррррву на шмаття! Я – царрррр! 
Я  – вожжжждь! Я  – гррррізна влада! 
Отут ви всі у мене – в кулаці! Трррррем-
тіть, гниди! – слина летіла на поверх-
ню дзеркала». [1, 22]

Цікавими є авторські прийоми й 
засоби творення комічного: контраст 
(маленький на зріст вождь ричить і 
кричить, як лев, цар звірів), гра слів 

(назви розділів повісті «Лев і сова» та 
«Лев і мільйон» перегукуються із на-
звами байок українського письменни-
ка-класика, байкаря Л. Глібова [2], [3]), 
а також слова вирячився, солом’яний 
(замість жовтий, що асоціюється із не-
справжністю, оскільки підсвідомо ви-
кликає паралелі із таким персонажем 
українських казок, як Солом’яний Би-
чок, з опудалом солом’яним); розстав-
ляння художніх акцентів на таких де-
талях зовнішності, як лисина, загривок 
(замість грива), парик (замість справж-
нього волосся), слина (що викликає 
огиду, а не страх, а також є натяком на 
те, що Лев переграє сам себе). Звісно, 
що на тлі таких детале суворий Лев ви-
глядає комічно.Отже, весь образ 
Лева  – це уособлення фальші й не-
справжності, удаваної величі, ницості 
й навіть тупості.

«Він завжди – ще либонь, зі школи – 
був переконаним, що сова – символ му-
дрості і знань. Тому коли його вибрали 
вождем, він наполегливо переконував 
усю вчену раду, що центральним сим-
волом у гербі унцверситету має бути 
сова, яка сидить на розгорнутій книзі. 
Дехто, правда, несміливо доводив, що 
сова  – уособлення темних, зловісних 
сил, провісниця смерті, бо нібито 
пов’язана з потойбічним світом і не-
чистою силою… Та Лев Якович у ці 
дурниці не вірив. Сова  – емблема му-
дрості та знань, і квит!» [1, 51]

Засобами творення комічного ав-
тор повісті також викриває сутність 
вищої освіти в університеті Лева Яко-
вича, котра, на його думку, є не більше 
ніж імітація освіти.
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Оскільки автор не подає розгорну-
тих психологічних портретів своїх ге-
роїв, читач може скласти про них вра-
ження, тільки опираючись на сюжет, 
роблячи висновки про той чи інший 
персонаж за його вчинками та зважаю-
чи на усі події, на яких будується опо-
відь. Це й іронія автора, тонка, не од-
разу зрозуміла, й людині без почуття 
гумору навряд чи відчутна. Натомість, 
вага авторської іронії у творі «Іміта-
ція» надзвичайна. Саме завдяки їй і 
створюється той ефект несподіванки, 
якого чекає сучасний читач, а також 
вона слугує письменникові за блиску-
чий художній прийом. Авторська іро-
нія створює емоційно-смислове тло 
повісті й відповідним чином впливає 
на читача.

Коли читання повісті тільки-но 
розпочато, іще важко збагнути, що 
оповідуване автором насправді вже 
пропускається крізь призму його іро-
нії. Іноді стає навіть моторошно від 
усвідомлення того, про що йдеться. 
Коли ж нарешті стає зрозумілим, що 
все, про що мовиться, – жарт (нехай і 
різкий, гострий), що П. Білоус підсмі-
юється з усього того, стає зрозуміло, 
чому автор так чинить, і тоді вповні 
оцінюєш його художню майстерність. 
Спонукати сміятися там, де страшно 
від усвідомлення масштабів скоєного 
зла, погодьтеся, може не кожен пись-
менник. Тоді-то й замислюєшся, до 
чого ж тут взагалі сміх і чому саме 
іронія?

Так, на приклад, перший розділ по-
вісті П. Білоуса «Імітація» має симво-
лічну й доволі промовисту назву 

«Мертві квіти». Звісно, що уважний 
читач одразу усвідомлює ті смислові 
зв’язки, на яких ґрунтується цей лі-
ричний відступ. Так, комета – це алего-
рія нахабної Ірки, котра, також «із ша-
леною швидкістю» оцінивши ситуа-
цію, не гребуючи ніякими методами, 
бере те, що хоче, привласнює того, хто 
їй не належить. Її любов до штучних 
квітів як неможна краще характеризує 
її натуру. До того ж, якщо взяти до 
уваги, що в художній літературі квіти 
зазвичай є символом найкращих люд-
ських почуттів, – любові, закоханості, 
мрій, – то мертві квіти, зрозуміло, на-
бувають протилежного значення. Усім 
відоме «діти – квіти життя», яке все ж 
спадає на думку, оскільки йдеться про 
молодих людей, про молоде покоління, 
котре приходить на заміну старшим, 
відповідно до назви розділу також пе-
реосмислюється: яким є молоде поко-
ління і чи справді діти цього покоління 
«квіти життя»? якщо виходити зі зміс-
ту повісті, то, вочевидь, дехто з моло-
дих людей насправді «мертва квітка». 
Від усвідомлення такої реалії, знову ж 
таки, стає моторошно. Закінчується ж 
цей розділ таким ліричним відступом:

«7  листопада астрономи виявили 
комету, яка із шаленою швидкістю на-
ближається до Землі. Вчені припуска-
ють, що вона може загрожувати жит-
тю на нашій планеті. За їхніми спо-
стереженнями, це навіть не комета, 
а… астероїд, який не має хвоста». [1, 
14]

Оскільки образ комети символіч-
ний, його семантика не може бути од-
нозначною. Варто зауважити, що така 
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деталь цього образу, як відсутність 
хвоста, може сприйматися і як символ 
омани: «це навіть не комета, а… асте-
роїд, що не має хвоста», пише автор. 
Отже, комета без хвоста насправді не 
комета, а Ірка насправді не та, за кого 
себе видає. Політ палаючого небесного 
тіла, що освічує свою траєкторію, – це 
рідкісне видовище. Воно заворожує 
тих, хто за ним спостерігає. Сама ж 
комета прекрасна і небезпечна, як при-
страсть, як кохання, що розгорілося 
раптом. Мовне кліше, до якого ми зви-
кли  – палке кохання  – вже містить у 
собі семантику горіння, горіння душі, 
горіння почуттів, небезпеки, самозре-
чення. Нічого подібного й близько не 
відбувається з Іраїдою (справжнє ім’я 
Ірки, котре вона приховує, а отже  – 
вводить в оману). Духовно неповно-
цінна людина у художньому вимірі цієї 
повісті – комета без хвоста… Духовно 
неповноцінне людство  – загроза для 
життя на планеті Земля. Як бачимо, 
проблема бездуховності художньо ін-
терпретується автором як глобальне 
лихо, котре спіткало чи може спіткати 
людство й саму Землю.

Ідея духовності проведена крізь 
усю повість «Імітація», від першого 
рядка до останнього. Особливо ж 
яскраво її ілюструє протиставляння 
написаного у розділах і ліричних від-
ступах. У передостанньому розділі, 
коли йдеться про трагічно загиблого 
(закльованого совою) історика, автор 
змальовує вождя так: «Все було спокій-
но. От тільки смерті історика муля-
ла. Перепитав у помічника про обста-
вини його смерті. Той доповів, що по-

мер Іщенко через надмірне вживання 
алкоголю…

Заспокійлива інформація від поміч-
ника усе-таки не заспокоїла вождя: 
муляло і шкребло десь усередині, де в 
нормальних людей знаходиться душа.

Аби витіснити неприємне млоїння 
у нутрощах, Лев почав мріяти. Про 
те, як він виграє вибори на новий тер-
мін, як і надалі відчуватиме своїм за-
дом зручний трон, як повеліватиме 
своїми рабами». [1, 157]

Художньою паралеллю до описува-
ного в цьому розділі стає такий лірич-
ний відступ у кінці розділу:

«Американське видання New York 
Times, спираючись на індійські проро-
цтва, попереджує, що незабаром люд-
ство очікує апокаліпсис, причиною якого 
можуть бути зміни у кліматі, що при-
зведуть до швидкого розтавання льоду. 
Внаслідок цього рівень світового океану 
підніметься на 48  метрів, що цілком 
може викликати на Землі глобальну ка-
тастрофу. Індійські веди попереджують, 
що це може статися зовсім скоро. По-
топ, про який згадується у Біблії, неза-
баром повториться». [1, 159]

Навіть у самому відступі відчува-
ється ледь вловима авторська іронія: 
газета спирається не на наукові дослі-
дження, не на цифри та факти, а на 
пророцтва; викликає посмішку також 
цифра 48  чому не 50?); також несер-
йозним здається різкий перехід від ін-
дійських вед до Біблії (із буддизму тай 
у християнство, як кажуть). Також не 
зрозуміло, який саме потоп мається на 
увазі: той, що описується у Старому 
Заповіті, чи якийсь інший?
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Якщо існують твори, котрі можна 
читати побіжно, то повість «Імітація» 
до таких не належить. Щоб усвідомити 
зміст та усі смислові зв’язки твору, по-
біжного читання буде недостатньо: 
структура твору настільки тонко про-
думана, що осягнути сенс написаного 
можна тільки прочитавши кожне ре-
чення, більше того  – прочитавши 
вдумливо, щоб вловити ще й те, що 
недомовлене автором і залишилося на-
тяком, символічним окресленням, 
штрихом, котрий одразу не так вже й 
легко вгадати.

Повість складається із 19-ти розді-
лів. Назви деяких з них являють собою 
або гру слів або є символічними, як-от: 
«Мертві квіти» (алюзія на мертві по-
чуття героїні), «Лев» (іронічна назва з 
натяком на ницість натури Лева), «Іра-
їда», «Тема Артема», «Лев і сова», «Лев 
і мільйон», «Сон Іраїди» (протистав-
лення до всесвітньо відомого шедевру 
«Сон Венери»), «А в Києві  – дідько» 
(гра слів: порівняймо із українським 
прислів’ям «На городі бузина, а в Киє-
ві  – дядько», що означає «нісенітни-
ця», «дурниця», «абсолютно різнорідні 
речі»), «Левова доля» (знову ж таки  – 
гра слів, що має підзміст). Назва остан-
нього розділу – «Кінець чи початок» – 
також спонукає до роздумів.

18 із 19-ти розділів повісті закінчу-
ються відступами, у яких йдеться про 
глобальні стихійні лиха й екологічні 
проблеми, під загрозою котрих опини-
лося людство і планета Земля. Спочат-
ку ці відступи не сприймаються сер-
йозно, хоча й додають оповіді тривож-
них, страхітливих відтінків. Так, на-

приклад, перший відступ навіює 
відчуття загрози, яке посилюється від-
ступом у кінці другого розділу. Проте, 
як тільки стає відчутною авторська 
іронія, обидва відступи набувають но-
вих відтінків. Насамперед, це відтінок 
іронії, на тлі якої ясніше усвідомлю-
ється головна думка твору. Ця разюча 
несхожість оповіді в самому розділі та 
оповіді у відступі після нього змушує 
замислюватися, розгадувати художній 
хід автора  – проведення художніх па-
ралелей у змалюванні життя людей та 
екологічних катастроф.

То що ж таке імітація? Виходячи зі 
змісту твору П. Білоуса, це – всі нега-
тивні явища нашого суспільного жит-
тя: нечесні політики, безпардонні ке-
рівники, котрі, не знаючи своєї справи 
беруться керувати високоосвіченими 
людьми й при цьому їх мають за рабів 
чи ні за що не мають взагалі; це награ-
на любов, бажання вигод і відсутність 
совісті  – голосу душі; нехтування 
християнськими чеснотами, а також 
плюндрування екології своєї душі, що 
й спонукало, вочевидь, автора зверну-
тися до проведення художніх парале-
лей у зображенні людської ницості та 
екологічних катастроф.
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Modernism emerged at the end of the 
nineteenth and the beginning of the 
twentieth century and means a historical 
break, a feeling of alienation, loss and 
misery. It sets aside traditional impor-
tance and belief. It raises the personality 
and the inner self over the social human 
being and chooses the unconscious to the 
self-conscious. So, as result, modernist 
writers no longer think about the reality 
as trustworthy methods to depict the 
sense of life, and therefore changed 
themselves in order to find the answers. 
In their literary masterpieces, modernists 
pictured a rebellious new way of thinking 
and acting, also, experimenting in narra-
tive style. Theorist Randall Stevenson 
noted: “this new trend was an attempt to 
break free from the accepted norms of 
logically arranged unsophisticated narra-
tive in Realism.” [5, 56]

In fact, according to linguists, the 
modernist narrative highlighted the role 
of psychology and the power of human 
mind, which led to the introduction of 
life through psychological sensation that 
also was mirrored in the linguistic meta-
morphosis. In addition, space, as an ar-
rangement dimension of narrative, is 

highlighted at the outlay of time. Fur-
thermore, the story is narrated from 
several subjective points of view, like in 
the novella of the modernist writer Jo-
seph Conrad “Heart of Darkness”. It tells 
us many different stories within the sto-
ries of its time and stories that are still 
relevant in our own time. Because, the 
novella can be read and interpreted in 
many different sides, not only by its plot 
and themes, but also by its literary ex-
periments in narrative style.

Joseph Conrad in the novella “Heart 
of Darkness” applies the frame narrative. 
Frame narrative is the method which 
means that the first narrative is introduc-
ing the secondary narrative. It is story 
within another story. And also, J. Conrad 
in his novella does not need the narrator 
directly in the course of actions, so J. 
Conrad shut the narrator off and as a re-
sult narrator is monitoring all the charac-
ters and shows his observation to the 
readers. The two narrators were created 
and draw the connection between ac-
tions one after the other.

1) “The Nellie, a cruising yawl, swung 
to her anchor without a flutter of the sails, 
and was at rest. The flood had made, the 
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wind was nearly calm, and being bound 
down the river, the only thing for it was to 
come to and wait for the turn of the tide. 
The sea–reach of the Thames stretched 
before us like the beginning of an intermi-
nable waterway. (…) The air was dark 
above Gravesend, and farther back still 
seemed condensed into a mournful gloom, 
brooding motionless over the biggest, and 
the greatest, town on earth.” [3, 1].

As we can see in the example (1) the 
frame-narrator begins the novella “Heart 
of Darkness” with the peaceful sunset on 
the Thames River. The first narrator, we 
can call him the unnamed narrator starts 
the story and transfers to the second nar-
rator who is the main character and after 
that again is returned in the narrative.

2) “The Director of Companies was our 
captain and our host. We four affection-
ately watched his back as he stood in the 
bows looking to seaward (…)” [3, 3]

In the example (2) on board of the 
Nellie there are five men among them is 
Marlow who will tell us his story and also 
our unnamed narrator.

3) “We looked on, waiting patiently  – 
there was nothing else to do till the end of 
the flood; but it was only after a long si-
lence, when he said, in a hesitating voice, “I 
suppose you fellows remember I did once 
turn fresh water sailor for a bit,” that we 
knew we were fated, before the ebb began to 
run, to hear about one of Marlow’s incon-
clusive experiences. “I don’t want to bother 
you much with what happened to me per-
sonally,” he began, showing in this remark 
the weakness of many tellers of tales who 
seem so often unaware of what their audi-
ence would best like to hear; “yet to under-

stand the effect of it on me you ought to 
know how I got out there, what I saw, how 
I went up that river to the place where I first 
met the poor chap It was the farthest point 
of navigation and the culminating point of 
my experience. It seemed somehow to throw 
a kind of light on everything about me–and 
into my thoughts. [3, 7-8]

In example (3) the two narrators in 
the novella are contacting with each oth-
er in order to events, dialogues and pecu-
liarities by understanding of a multi-lay-
er of clear value of criticism, which are 
notable by the change of narrative focus. 
Sometimes Marlow addresses to his 
reader and the unnamed narrator of the 
framing part of the novella speaks about 
Marlow’s behavior and even his tech-
nique of telling the story. It is like inter-
play with the reader.

4) “In the interior you will no doubt 
meet Mr. Kurtz. On my asking who Mr. 
Kurtz was, he said he was a first–class 
agent; and seeing my disappointment at 
this information, he added slowly, laying 
down his pen, ‘He is a very remarkable 
person.’ Further questions elicited from 
him that Mr. Kurtz was at present in 
charge of a trading–post, a very important 
one, in the true ivory–country, at ‘the very 
bottom of there. Sends in as much ivory as 
all the others put together (…) ’” [3, 21].

In example (4) Marlow, the second 
narrator, is introducing us to Mr. Kurtz 
and we can understand that the Kurtz is 
becoming the reason of Marlow’s jour-
ney. The narrative stability due to Kurtz 
appears from modernist technique

as an important center of self-aware-
ness of Marlow, who is narrating.
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5) “…grubbing for ivory in the wretched 
bush was beset by as many dangers as 
though he had been an enchanted princess 
sleeping in a fabulous castle” [3, 49]

In example (5) the narrative element 
of Kurtz is shown by Marlow’s point of 
view of him, though imagery of Kurtz.

In conclusion, narration in “Heart of 
Darkness” has three layers of the story: 1) 
the first layer is the first unnamed narra-
tor; 2) the second layer is Marlow; 3) the 
third layer is Kurtz.

As a result, J. Conrad unites a concept 
of adventure story with the richness of 
structure and twist of modernism narra-
tive. As J. Conrad noted: “the effort to 
narrate one’s life is never done. One must 
tell and tell again, hoping that one’s repeti-

tion will in turn be repeated, that one’s 
voice will re-echo” [1, 386]
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The model uniting all characteristics 
of discourse any type corresponding to 
the levels of system, strategy and tactics 
was presented.

The level of system deals with global 
characteristics of all discourse types. 
Therefore the type of discourse is speci-
fied according to the goal of speech and 
macro intention is determined by the 
speaker.

The model of discourse is created at 
the level of strategy. Besides, the general 
characteristics of discourse are qualified 
and the type of communication corre-
sponding to macro intention is selected 
since any discourse materializes the in-
tentions of communication participants 
[3, 20].

Tactics of convincing is based on anal-
ysis of situation. Besides, at that level the 
speaker considers verbal and stylistic fea-
tures of the chosen genre, its composition 
and typical argumentation [6, 16-18].

In particular, argumentative type of 
discourse is determined according to 
macro intention of influence. It corre-
sponds to argumentative kind of commu-
nication and uses such tactics of argu-
mentation, as contrastive analysis, well-
thought assessment, giving advice, accu-
sation, confirmation, inducing 
interrogation, rhetorical interrogation etc.

The discourse is also characterized by 
the style of literary work. The correlation 
between the concepts of style and dis-
course is determined with the help of 
their register i.e. oral form of sublanguage 
that serves the specific sphere of commu-
nication on the stated subject provided 
that certain lexical elements and grammar 
structures are used [5, 16-46].

However, the register includes not 
only oral form. It also unites such charac-
teristics of communication as its role 
structure, contextual conditions and writ-
ten form. So, the registers can be consid-
ered as variants of language and their 
specific constituents compose all func-
tional styles [1, 168-169].

From the stylistic point of view, the 
discourse describes the way of speaking, 
its topical and stylistic particularity being 
the parameters prescribing the sub-types. 
Thus the style is thought to be an element 
of the discourse, the model of successful 
communication.

A functional style is formed based on 
the chosen sphere of verbal communica-
tion. Moreover, under the influence of 
other extra textual factors some substyles 
are identified. Thus, a style acts as a mac-
ro system in relation to its substyles. Each 
of them is presented by its genres.

The problem of genre definition is still 

DISCOURSE WITH REGARDS TO TACTICS

Doronkina N. E.
National technical university of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
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insufficiently studied. The genre of dis-
course is known to be specified by the 
superstructure. M. Bahtin defined the 
genre as a relatively stable type of state-
ment intrinsic to each sphere of language 
activity. Thus, statements are basic units 
of speech with such characteristics as en-
tirety, completeness and goal orientation 
[3, 34-40]. The speech genre is described 
with the help of subject scope, style and 
statement composition and qualified by 
the speaker’s intention.

The matter of statement serves as an 
objective component of statement with 
the ground being the subjective part. Fur-
ther, the genre also affects the speaker’s 
intention in order to correct it. The result 
of this interaction is development of style 
and composition.

Another critical characteristic of 
speech genre as a unit of speech commu-
nication is dialoguesness, the other fea-
tures result from it [3, 53]. The author’s 
intention corresponding to the goal is re-
alized due to cognitive verbal actions in 
terms of text-based units. The topic of 
work is divided into subtopics expressed 
through corresponding subtexts, each of 
them responding to one of reader’s re-
quirements.

On the ground of the previous idea 
and the theory semantic primitives a 
model of speech genre was presented. In 
this model a speech genre is specified by a 
set of elemental illocutionary indicators 
intrinsic to its statements as contrasted 
with other genres [2, 109].

According to another view on 
speech genre a natural range of genres 
in the form of verbs and other parts of 
speech. Thus, the speech genre is made 
as a specified model of statement [7, 
24-25]. The parameters of that are as 
follows: the communicative goal, the 
author’s conception, the addressee 
conception, the image of communica-
tive yesterdays, the image of communi-
cative future, the content of event and 
formal constitution.

The communicative goal serves as a 
genre creating indicator since it forms its 
inner structure. So, if the communicative 
goal changes to a significant degree the 
genre is also varies. Insignificant changes 
lead to generation of subgenres. [8, 13].
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У рамках герменевтичної науки, по-
стулати якої плідно застосовуються 
для розв’язання низки проблем лінг-
вістики тексту, питання актуалізації 
смислу заголовка у лейтмотивній 
структурі художнього дискурсу (ХД) 
тісно пов’язане з проблемою експлі-
цитних та імпліцитних зв’язків, функ-
ціюванням контекстів різного типу та 
розмежуванням понять смислу та зна-
чення. У відповідності з цим особливої 

ваги для реалізації герменевтичного 
потенціалу заголовка, його адекватної 
інтерпретації на предмет виявлення 
імплікованої інформації та визначення 
концептуального смислу (КС) ХД, на-
буває рекурентний спосіб організації 
лейтмотивних компонентів (ЛК).

Співвіднесеність та корельованість 
значень експлікованих лейтмотивних 
одиниць з їх смисловими аналогами на 
імпліцитному рівні уможливлює всес-

АКТУАЛІЗАЦІЯ ГЕРМЕНЕВТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ЗАГОЛОВКА У ЛЕЙТМОТИВНІЙ СТРУКТУРІ 
ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ

ас. Лозинська А.Р., доц. Траченко О.М., ас. Знась О.Ф.

АНОТАЦІЯ
Стаття є спробою розглянути герменевтичний потенціал заголовка через 

актуалізацію його значення у лейтмотивній структурі художнього тексту.
Рекурентний характер лейтмотиву сприяє формуванню безперервного ре-

троспективно-проспективного континууму побудови читацької моделі тексту, 
в рамках якої поступово розкривається прихований у заголовку концептуальний 
смисл. Важливим у цьому зв’язку є ступеневість процесу розгортання концепту-
ального смислу, його перерозподіл вздовж лейтмотивної осі та поступове пере-
осмислення значення заголовка.

Ключові слова: заголовок, лейтмотивна структура, концептуальний смисл, 
актуалізація значення.

ANNOTATION
The article aims to show the interpretative potential of the title by actualization of its 

constituents in the leitmotif structure of the text.
The recurrent mode of the leitmotif forms non-stop retrospective-prospective 

continuum of formation of the reader’s model in a fictional text. Within the model the 
implicit conceptual sense of the title becomes continuously revealed. Most important in 
this respect is the gradual character of detection of the conceptual sense, rearrangement 
of its components along the leitmotif axis and step-by-step realization of the meaning of 
the title constituents.

Key words: title, leitmotif structure, conceptual sense, actualization.
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тороннє розкриття прихованого КС 
заголовка в інформаційному просторі 
ХД. На зв’язок значення заголовка із 
імпліцитним смислом ХД вказує В. 
Дреслер. За його словами, глибинна 
структура ХД виявляється відношен-
ням, яке існує між назвою та корпусом 
тексту [5, 133].

Інтерпретаційною потугою заголо-
вок завдячує перш за все своїй багато-
функційній природі як актуалізатора 
низки текстових категорій, проте його 
ретроспективна здатність розкрива-
ється повно тільки у текстовій площи-
ні, особливо при наявності такого за-
собу маніфестації КС як лейтмотив. 
Рекурентний характер лейтмотиву 
сприяє формуванню безперервного 
ретроспективно-проспективного кон-
тинууму для розгортання, перерозпо-
ділу та конкретизації прихованого у 
заголовку КС, що складає основу по-
будови інтерпретаційного поля тексту.

У працях А. Брудного виділено три 
етапи сприйняття заголовка: перший – 
безпосереднє сприйняття значень лек-
сичних одиниць заголовка, другий  – 
динамічне сприйняття значення заго-
ловка у процесі розгортання тексту, 
третій – кінцеве сприйняття значення 
заголовка на виході з тексту. Ці три 
етапи часто співпадають із розгортан-
ням лейтмотивної осі ХД, що у бага-
тьох випадках сприяє виявленню та 
адекватному тлумаченню інформацій-
ного фокусу повідомлення.

Відтак, розгляд смислової імпліко-
ваності заголовку крізь призму розви-
тку лейтмотивної структури ХД до-
цільно проводити, на нашу думку, роз-

межовуючи функційний простір 
останньої на дотекстовий сегмент, до 
якого ми відносимо заголовок як іні-
ційний лейтмотивний елемент, та 
власне текстовий сегмент, у якому 
згорнутий смисл заголовка розкриває 
свою герменевтичну потужність.

У дотекстовому просторі сприйма-
ється лише узуальне значення мовних 
знаків, які складають заголовок. Тобто, 
в основі інтерпретаційного процесу ле-
жить внутрішня форма лексичних оди-
ниць заголовку – “неодмінна семантич-
на характеристика слова, розумовий 
образ предмета, який об’єктивується 
соціальним стажем читача та підсказа-
ний йому структурними особливостя-
ми самого слова” [2, 297].

Узуальне значення лексичних оди-
ниць заголовку є основою для побудо-
ви гіпотези щодо можливого напрямку 
розгортання КС.

У деяких типах текстів лексемам 
ЛК, ідентичним заголовку, властивий 
сильний конотативний компонент, 
який у процесі розгортання КС домі-
нує над логіко-предметною основою 
тексту. У таких випадках інтерпрета-
ція заголовку може ускладнитись, так 
як превалюючий конотативно-тональ-
ний контур може сприяти неадекват-
ному розумінню КС.

Сильний конотативний компонент 
лексем заголовка стає провідним у по-
будові першого сенсорного враження, 
що складає передумову побудови чи-
тацької моделі, тим основотворчим 
емоційним чинником, на підставі яко-
го зароджується гіпотеза щодо КС ХД. 
На цьому етапі формується герменев-
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тична інтенція читача як попередня 
готовність до сприйняття та розумін-
ня тексту, яку, як вважає О. Морохов-
ський, можна назвати кроком “нульо-
вого циклу” аналізу ХД.

Значення лексичних одиниць заго-
ловку не може бути рівнозначним 
смислові заголовку, оскільки правди-
вий смисл заголовку на цьому етапі 
перебуває у згорнутому вигляді, неви-
димому для читача. Згорнутість смис-
лу заголовка означає імплікованість 
складної системи смислових зв’язків в 
ієрархії дискурсних рівнів. Відтак, 
формування читацької премоделі на 
цьому етапі базується винятково на 
гіпотетичному прогнозуванні, в осно-
ву якого покладено конотативно-асо-
ціативне значення слів заголовку.

На наступному етапі, в процесі роз-
гортання тексту, сприйняття його 
смислу є процесом послідовного та 
постійного співставлення та співвідне-
сення читацької премоделі із смисло-
вим полем дискурсу. У рамках тексту 
формування гіпотези щодо смислово-
го плану повідомлення набуває реаль-
них контурів завдяки конкретному 
фактійно-подієвому наповненні тек-
стового простору, де слідування лей-
тмотивних компонентів через текст 
фіксує увагу читача на головних віхах 
розвитку КС.

Так, наприклад, в основі лейтмо-
тивної структури тексту новели С. 
Хілл А bit of singing and dancing лежить 
складний ЛК, сформований двома ре-
ченнями:

I like a bit of singing and dancing. it 
cheers you up, Esme, it takes you out of 

yourself. I like a bit of spectacular [ 6, 194].
Головною складовою ЛК є речення I 

like a bit of singing and dancing, яке є 
ідентичним заголовку та першим ЛК у 
лейтмотивному ряді тексту. Прочиту-
вання першого ЛК виявляє його при-
ховану двовекторність у персонажно-
му пласті новели – віднесеність до го-
ловної героїні Есме Феншоу, що сим-
волізує звільнення від важких 
сімейних обставин та можливість бу-
дувати власне життя, та її матері, при-
кутої до ліжка, для якої жити означає 
трохи відпочити та розслабитись, 
оглядаючи розважальні програми по 
телебаченню.

Наступні повтори зміщують симво-
лізм ЛК у бік головної героїні: сум та 
спогади про матір витісняються усві-
домленням того, що дотепер її життя 
було безправним існуванням – повним 
підкоренням волі та бажанням матері: 
“прикутість” до хворої матері зробили 
Есме істотою half alive (напів-живою), 
майже lifeless (без ознак життя). У роз-
пачі та боротьбі почуттів після смерті 
матері Есме знаходить у собі силу від-
новити та реалізувати непереможне 
бажання змін у житті.

В основі інтерпретаційної бази за-
головка лежить повтор ЛК у ключових 
позиціях тексту та висока частотність 
слів sing тa dance у тексті.

Тлумачення смислу слів заголовку 
новели на початковому етапі обмеж-
ується лише сприйняттям позитивно-
го конотативного значення лексем 
sing and dance, що належать до тема-
тичного поля дозвілля. Початкове по-
зитивне враження від заголовку під-
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силюється у текстовому просторі на-
явністю великої кількості аналогічних 
одиниць у лейтмотивному ряді та у 
тексті загалом.

Оскільки предметно-логічні зна-
чення слів sing та dance, як відомо, 
вказують на розслаблення фізичного 
та розумового характеру, то рамки ін-
терпретації смислу заголовку для неу-
важного читача можуть обмежитись 
лише сприйняттям конотативного 
складника, що призводить до прогно-
зування КС суто розважального ха-
рактеру. Цьому також сприяє пара-
лельне співрозміщення одиниць, 
оскільки “структури, організовані за 
принципом паралелізму, вступають у 
смислові відношення, що сприяє ви-
никненню асоціативної співвіднесе-
ності між поняттями. Семантичне 
зближення ознак провокує імпліцитне 
зближення понять, з якими співвід-
носні ці ознаки” [1, 41]. На основі 
паралелізму реалізується принцип 
смислової рівнозначності одиниць. У 
даному випадку лексеми sing та dance 
поєднуються в одну КС одиницю  – 
лейтмотивну фразу  – за типом відно-
шення рівнозначності, що корелює з 
подібним типом відношення між по-
няттями у логіці [3, 286]. Принцип ло-
гічної рівнозначності між лексемами 
відсутній. Однак конотативно-асоціа-
тивний компонент лексем формує 
спільну смислову основу концептуаль-
ного рівня, в рамках якої денотатив-
ний складник набуває ознак концепту-
альності. Сильний конотативний 
ефект фрази набуває особливої кон-
цептуальної значущості при повторі у 

лейтмотивному ланцюзі тексту. Кожен 
рекурентний хід лейтмотива модифі-
кує та корегує зв’язок ситуативної ін-
формації тексту з асоціативною, роз-
ширюючи частку першої як інтерпре-
таційної основи моделювання КС. За І. 
Гальперіним “… ситуативна інформа-
ція пов’язана зі знаннями попередніх 
текстових фактів, подій, a асоціативна 
виникає на підставі зв’язків викладе-
ного вербального змісту з накопиче-
ним особистим і суспільним досвідом” 
[4, 167]. Так формується поняття про 
КС, спочатку конотативно-асоціатив-
ний образ у дотекстовій фазі, згодом 
ситуативно-асоціативний  – у тексті, 
врешті – предметно-логічний субстрат 
КС у кінці тексту.

Рекурентно організована лейтмо-
тивна структура посилює семантичне 
зближення лексем та формування 
спільного концептуального простору, 
що посилює експресивність фрази та її 
символьне значення у тексті.

Заключний ЛК виявляє раціональ-
не ядро тексту, приховане у заголовку 
та попередніх ЛК конотативно-асоціа-
тивною складовою цих слів – відхід від 
старих світоглядних позицій та нала-
годження особистого життя Есме.

Заголовок як ініційний компонент 
лейтмотивної структури відіграє про-
гностичну роль у формуванні читаць-
кої премоделі ХД. Інтерпретаційну 
основу ХД складає текстовий корпус. 
Лейтмотив є важливим засобом акцен-
тування концептуально значущих сег-
ментів тексту. При прочитуванні тек-
сту внаслідок постійного співставлен-
ня значення заголовку із значенням 
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лейтмотивних компонентів поетапно 
розкривається інформаційне ядро ХД 
та виявляється складна структура іє-
рархії символів, які його приховують. 
Лейтмотивна вісь сприяє поступовому 
накопиченню, розподілу, коригуванню 
різнопорядкових одиниць та виявлен-
ню провідного інформаційного шару 
повідомлення, що суттєво посилює 
герменевтичний потенціал заголовку. 
Тому рекурентна організація лейтмо-
тива у тексті є одним із основних засо-
бів актуалізації імплікованого смислу 
заголовка та його адекватного тлума-
чення.
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Речи современных известных лю-
дей во многих случаях направлены на 
донесение важной и существенной ин-
формации, которая может касаться 
ключевых жизненных вопросов. Пу-
бличные представители в своих речах 
стараются предоставить пути решения 
тех или иных жизненных ситуаций, 
при этом используя различные языко-
вые средства, чтобы быть максималь-
но убедительными. Убеждение, как 
способ речевого воздействия, служит 
своеобразной основой для реализации 
собственных идей одного представи-
теля посредством общественных масс.

В современной лингвистики изуче-
ние речевого воздействия имеет ряд 
подходов: риторический – Т. В. Аниси-
мова, Е. Н. Зарецкая, Д. Е. Расков; дис-
курсивный – О. С. Иссерс, Г. Г. Матвее-
ва, Е. В. Шелестюк; психолингвистиче-
ский  – А.  А.  Залевская, К.  Ф.  Седов. 
Непосредственно убеждение стало 

объектом исследования таких лингви-
стов, как: Г.  Г.  Почепцов, Р.  Абельсон, 
И. А. Стернин, В. И. Карасик и другие.

В толковых словарях понятие 
«убеждение» определяется как «проч-
но сложившееся мнение, уверенный 
взгляд на что-либо, точка зрения» [4, 
849]. Однако в теории коммуникации 
определение этого понятия значитель-
но шире его исходного толкования. В 
речевых актах убеждения являются 
источником информации, коллектив-
ными знаниями, вербальными и не-
вербальными средствами влияния на 
принятие решений. Носителем убеж-
дения выступает слово, истинность 
которого не всегда важна: «на этой ос-
нове возникает риторика как искус-
ство убеждения, использующее воз-
можности слова» [3, 11].

Цель статьи заключается в опреде-
лении языковых средств репрезента-
ции убеждений в речах современных 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ УБЕЖДЕНИЙ 
В РЕЧАХ СОВРЕМЕННЫХ ИЗВЕСТНЫХ БРИТАНЦЕВ

Корнева С. Е.
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Статья посвящена анализу языковых средств репрезентации убеждений в 
речах современных известных британцев и определению ценностей современного 
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известных британцев. Достижение 
этой цели предусматривает: рассмо-
трение объяснений понятия «убежде-
ние» в лингвистике; исследование 
стратегий убеждения; выделение спо-
собов представления убеждений в 
языке; анализ ценностей современного 
британца, которые функционируют в 
отобранных убеждениях.

Убедить  – значит «заставить пове-
рить чему-нибудь, уговаривая, скло-
нить к чему-нибудь, заставить сделать 
что-нибудь» [4, 849]. В коммуникации 
понятие «убеждать» подразумевает 
умышленное влияние адресанта на 
адресата для того, чтобы посредством 
уговаривания, склонения либо при-
нуждения, навязать последнему опре-
деленную систему верований, способ 
мышления, поведения. В сильные 
убеждения преимущественно транс-
формируются личные стереотипы, ко-
торые могут препятствовать человеку 
менять его взгляды, давать объектив-
ную оценку ситуации [7, 126]. Таким 
образом, убеждение в коммуникации 
используется с целью влияния на ауди-
торию и предполагает изменения в су-
ществующем способе жизни.

Как отмечает Г. Г. Почепцов, комму-
никация бывает двух видов: 1) иерар-
хическая, когда приоритетом является 
прямая связь; 2) демократическая, ког-
да приоритетность нацелена на обрат-
ную связь. Именно для демократиче-
ской коммуникации важно убеждение 
[5, 34]. Преобладание демократическо-
го устройства в современном мире на-
прямую влияет на способ речевой 
коммуникации: «смена приказа убеж-

дением переводит ситуацию во вну-
тренний мир человека, теперь это его 
собственное решение, а не навязанное 
извне требование. Свое решение об-
ладает для человека большей воздей-
ствующей силой, он не просто его при-
нимает, а даже будет пытаться навя-
зать его другим, становясь сам кана-
лом коммуникации» [5, 126]. Именно 
при переносе убеждения на самого че-
ловека создается внутреннее принятие 
определенного решения (либо отдель-
ного индивида, либо социального со-
общества) [5, 139]. В речевом акте так-
же могут использоваться обществен-
ные убеждения, как собственные, для 
достижения желаемого воздействия на 
аудиторию [5, 171]. Кроме того, учен-
ный указывает на то, что в современ-
ной коммуникации из-за потери раци-
ональной составляющей аргумента-
ции прослеживается выдвижении на 
первый план эмоционально окрашен-
ных составляющих, которые формиру-
ют основу убеждения [5, 514]. Таким 
образом, убеждение является воздей-
ствующей речью, в которой содержат-
ся, как рациональные доказательства, 
так и эмоциональные внушения. С по-
мощью убеждения адресат речи может 
акцентировать внимание одновремен-
но на своей идее и на мнении слушате-
лей, а также навязывать свой вариант 
решения.

Помимо убеждений существуют 
также другие способы речевого воз-
действия на личность. И.  А.  Стернин 
считает, что основной задачей речево-
го воздействия является изменение 
«поведения или мнения собеседника 
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или собеседников в необходимом го-
ворящему направлении» [7, 50]. Учен-
ный выделяет такие основные спосо-
бы речевого воздействия на другого 
человека, как: 1) доказывание; 2) убеж-
дение; 3)  уговаривание; 4)  клянченье; 
5)  внушение; 6)  приказ; 7)  просьба; 
8) принуждение [7, 50-51]. Убеждение, 
по мнению И. А. Стернина, предпола-
гает вселение в собеседника уверенно-
сти в том, что истина доказана, что 
тезис установлен. В убеждении на рав-
ных используются логические и эмо-
циональные составляющие, где эмо-
ции создают эмоциональное давление. 
В процессе убеждения один собесед-
ник старается навязать свою точку 
зрения другому собеседнику [7, 50]. 
Кроме того, исследователь указывает, 
что речевое воздействие является от-
дельной наукой, которая сегодня учит 
обходиться без такого способа речево-
го воздействия, как принуждение. В 
свою очередь, остальные способы воз-
можно применять в соответствующей 
коммуникативной ситуации: «речевое 
воздействие – это наука именно о вы-
боре подходящего, адекватного спосо-
ба речевого воздействия на личность в 
конкретной коммуникативной ситуа-
ции, об умении правильно сочетать 
различные способы речевого воздей-
ствия в зависимости от собеседника и 
ситуации общения для достижения 
наибольшего эффекта» [7, 51].

Среди способов речевого воздей-
ствия Е.  В.  Шелестюк выделяет три: 
убеждение, внушение, побуждение 
(волеизъявление). Понятие «убежде-
ние» исследовательница определяет, 

как «воздействие на сознание лично-
сти через обращение к ее собственно-
му критическому суждению» [8, 11]. 
По мнению Е.  В.  Шелестюк, метод 
убеждения должен включать отбор и 
логическое упорядочение фактов, а за-
дача логического доказательства (ино-
гда в совокупности с эмоциональным 
воздействием) заключается в обеспе-
чении сознательного принятия адреса-
том иной системы оценок и суждений. 
В свою очередь, понятие «внушение» 
исследовательница объясняет, как ре-
чевое воздействие на подсознание че-
ловека (эмоции, чувства), что обеспе-
чивает косвенное воздействие на его 
разум, волю, поведение [8, 11]. Сущ-
ность понятия «побуждение (волеизъ-
явление)» заключается во внешнем 
прямом воздействии (приказ, призыв, 
принуждение, уговаривание) на волю 
адресата [8, 14].

В. И. Карасик высказывает мысль о 
том, что воздействие бывает намерен-
ным и ненамеренным. В свою очередь, 
намеренное воздействие осуществля-
ется такими способами: «1)  посред-
ством авторитета, законной власти, 
носителя институционального более 
высокого статуса, 2)  посредством ма-
нипуляции, т.  е. маскируемой власти, 
3) посредством убеждения, аргумента-
ции, 4) посредством силы, физической 
и психической» [2, 127]. Детально рас-
сматривая понятие «убеждение», ис-
следователь приводит примеры основ-
ных компонентов «риторического по-
нятия убеждения», так называемые 
технические способы убеждения, ко-
торые выведены из «Риторики» Ари-
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стотеля: 1)  этические (имеют связь с 
говорящим: добродетельность, добро-
желательность, здравомыслие); 2)  па-
тетические (имеют связь со слушаю-
щим: эмоции, типы аудитории); 3) ло-
гические (имеют связь с предметом 
речи: примеры, энтимемы, топы) [2, 
129]. Анализируя глаголы принужде-
ния, В.  И.  Карасик выделяет следую-
щие: глаголы принудительного воздей-
ствия, убеждающего и воодушевляю-
щего принуждения. Ученный указыва-
ет, что глаголы убеждающего 
принуждения преимущественно объе-
динены признаком убеждения, кото-
рый есть результатом принудительно-
го воздействия: «отличительные при-
знаки данных глаголов таковы: способ 
убеждающего принуждения  – лесть, 
очарование, соблазн (coax, allure, 
entice, tempt) и отрицательная оценка 
такого принуждения (wheedle, cajole, 
inveigle, seduce)» [2, 219].

Исследуя феномен речевого убеж-
дения, Е.  А.  Румянцева указывает на 
его связь с целевой установкой говоря-
щего, задача которого убедить слуша-
телей и повлиять на их взгляды, цен-
ности, представления о мире, решения 
[6, 95-96]. Исследовательница рассма-
тривает реализацию четырех основ-
ных стратегий убеждения посредством 
ряда тактик: 1) аргументативная стра-
тегия: тактика контрастивного анали-
за, тактика перспективы, тактика обо-
снованных оценок, тактика иллюстри-
рования; 2)  стратегия призыва к дей-
ствию: тактика обещания, тактика 
призыва; 3)  стратегия формирования 
положительной реакции аудитории: 

тактика учета ценностных ориентиров 
у адресата, тактика единения, тактика 
обращения к эмоциям адресата; 
4)  стратегия невербального воздей-
ствия: тактика использования поз, же-
стов, мимики, тактика ответной реак-
ции (смех, улыбка, аплодисменты) [6, 
97-103]. Таким образом, речевое убеж-
дение в коммуникации реализуется с 
помощью определенных стратегий и 
тактик, а также является речевым спо-
собом влияния на человеческое созна-
ние, его выбор, ценности.

Р.  Абельсон подтверждает мысль о 
том, что система убеждений основыва-
ется на системе ценностей. Ученный 
утверждает, что каждому убеждению 
адресат может приписывать соответ-
ствующую ценность, однако, если 
адресант далек от адресата, если усло-
вия, в которых находится адресант, не 
представляют интерес для адресата, то 
ценность не приписывается, но если 
адресантом является сам адресат или 
кто-либо важный для него, тогда при-
писывается положительная либо от-
рицательная ценность. Позитивной 
ценность становиться, когда адресат 
ассоциирует себя с благоприятным ре-
зультатом, либо когда противник или 
антипатичный адресант ассоциируют-
ся с абсолютно негативным результа-
том. И наоборот, ценность становить-
ся негативной, когда адресат ассоции-
рует себя с негативным результатом, 
либо когда противник или антипатич-
ный адресант ассоциируются с пози-
тивным результатом [1, 373].

Итак, речевое убеждение является 
достаточно результативной формой 
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воздействия, которая направлена на 
сознание и на чувства человека. Для 
достижения необходимого уровня 
воздействия на аудиторию в убежде-
ниях используются различные виды 
языковых средств. Исследуя убежде-
ния в речах современных британцев, 
нами определено, каким образом в 
тексте адресант подает свои убежде-
ния и какие ценности отражены в этих 
убеждениях. Материалом исследова-
ния послужили речи современных 
британцев: Нила Геймана (Neil 
Gaiman), Кена Робинсона (Ken 
Robinson), Джоан Роулинг (Joanne 
Rowling). В результате анализа языко-
вых средств выделено три способа 
представления убеждений в тексте.

По способу реализации убеждения 
в целом абзаце: 1. Убеждение указыва-
ется в начале абзаца, а потом осталь-
ными предложениями уточняется 
суть убеждения: «Life is sometimes 
hard. Things go wrong, in life and in love 
and in business and in friendship and in 
health and in all the other ways that life 
can go wrong. And when things get tough, 
this is what you should do. Make good 
art» (Жизнь временами бывает тяже-
лой). 2. Убеждение указывается в конце 
абзаца и подытоживает основную 
идею, которая представлена предше-
ствующими предложениями: «To all 
today’s graduates: I wish you luck. Luck is 
useful. Often you will discover that the 
harder you work, and the more wisely you 
work, the luckier you get. But there is 
luck, and it helps» (Удача помогает).

По способу реализации убеждения 
в предложениях: 1.  В одном простом 

предложении сформулировано убежде-
ние: «Secret knowledge is always good» 
(Секретные знания  – всегда хороши). 
2. В одном сложном предложении пред-
ставлено убеждение: «So be wise, 
because the world needs more wisdom, 
and if you cannot be wise, pretend to be 
someone who is wise, and then just 
behave like they would» (Мудрость вос-
требована миром). 3. В одном сложном 
предложении описывается перечень 
действий, которые по смыслу опреде-
ляют убеждение: «I wrote, and I became 
a better writer the more I wrote, and I 
wrote some more, and nobody ever 
seemed to mind that I was making it up as 
I went along, they just read what I wrote 
and they paid for it, or they didn’t, and 
often they commissioned me to write 
something else for them» (Постоянная 
практика приближает к совершен-
ству). 4.  Несколькими предложениями 
определяется одно убеждение: «The 
problems of failure are hard. The 
problems of success can be harder, 
because nobody warns you about them» 
(Успех несет большие сложности, чем 
неудачи).

По способу формулирования убеж-
дения: 1.  Личные: «If I did work I was 
proud of, and I didn’t get the money, at 
least I’d have the work» (Если создаешь 
что-либо и не получаешь за это денег, 
то как минимум остается то, что 
создал); 2. Общие: «When you start off, 
you have to deal with the problems of 
failure» (В начале всегда нужно справ-
ляться с неудачей).

Кроме того, мы обратили внима-
ние, что иногда речевые убеждения 
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отличаются яркой образностью, кото-
рая достигается посредством включе-
ния различных лексических средств: 
«That was the hardest lesson for me, I 
think: to let go and enjoy the ride, 
because the ride takes you to some 
remarkable and unexpected places» 
(Жизнь  – это увлекательная поездка 
по выдающимся и неожиданным ме-
стам); «And I knew that as long as I kept 
walking towards the mountain I would 
be all right» (Постоянное движение к 
цели наполняет позитивом). В некото-
рых речевых убеждениях присутству-
ет побудительная грамматическая 
структура или лексика: «If you have an 
idea of what you want to make, what you 
were put here to do, then just go and do 
that» (Если есть желания, их нужно во-
площать); «And you should not. The 
rules on what is possible and impossible 
in the arts were made by people who had 
not tested the bounds of the possible by 
going beyond them» (Правила ограни-
чивают возможности человека).

Анализ содержания речевых убеж-
дений современных известных бри-
танцев показал, что все отобранные 
убеждения включают определенную 
ценность. Так, ключевыми ценностями 
являются: 1.  Желание (desire): Реали-
зовывать свои желания  – значит до-
стигать успеха; Если есть желания, их 
нужно воплощать; Путь достижения 
желания обычно сложный; Представле-
ние желаемого вдохновляет на дости-
жение цели. 2.  Деньги (money): Если 
работаешь ради денег и теряешь их, 
то ничего не остается; Если создаешь 
что-либо и не получаешь за это денег, 

то как минимум остается то, что 
создал; Все, что делается ради денег, 
становиться горьким экспериментом. 
3.  Правило (rule): Правила ограничи-
вают возможности человека; Вселен-
ная ударяет жестоко, напоминая о 
своих правилах; Создание собственных 
правил необходимо ввиду разрушения 
старых. 4. Удача (luck): Чем больше и 
разумнее работаешь, тем удачливее 
становишься; Удача  – полезна; Удача 
помогает. 5. Успех (success): Успех не-
сет большие сложности, чем неудачи; 
Успех отнимает возможности; Путь к 
успеху  – это постоянное развитие. 
6.  Жизнь (life): Жизнь временами бы-
вает тяжелой; Жизнь  – это увлека-
тельная поездка по выдающимся и не-
ожиданным местам. 7.  Неудача 
(failure): В начале всегда нужно справ-
ляться с неудачей; Неудачи постига-
ют из-за желания иметь все сразу. 
8.  Ошибка (mistake): Ошибки прино-
сят пользу; Ошибки подтверждают 
деятельность. 9.  Цель (goal): Посто-
янное движение к цели наполняет по-
зитивом; На пути к достижению цели 
всегда появляются соблазны, отдаляю-
щие от нее. 10.  Возможность 
(possibility): Незнание о невозможном 
создает возможность. 11.  Время 
(time): Время тратиться с удоволь-
ствием на работу, которой увлека-
ешься. 12.  Занятие (work): Любое за-
нятие  – это приключение, которое 
нужно прекращать, когда оно стано-
виться работой. 13.  Знания 
(knowledge): Секретные знания – всег-
да хороши. 14.  Искусство (art): Хоро-
шее искусство порождается жизнен-
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ными сложностями. 15.  Карьера 
(career): Карьерный рост требует пла-
нирования. 16.  Мудрость (wisdom): 
Мудрость востребована миром. 
17. Обучение (learning): Обязательное 
обучение приносит вред. 18. Практика 
(practice): Постоянная практика при-
ближает к совершенству. 19.  Совет 
(advice): Лучшим советам обычно не 
следуют. 20. Человек (person): Человек 
сам по себе – это то уникальное, что 
есть у него.

Убеждения в речи используются 
для оказания влияния на мысли, веро-
вания, чувства, эмоции, поведение и 
деятельность людей. В результате про-
веденного исследования мы выявили, 
что убеждения в речах современных 
известных британцев представлены 
тремя способами: по способу реализа-
ции убеждения в целом абзаце, по спо-
собу реализации убеждения в предложе-
ниях, по способу формулирования убеж-
дения. Кроме того, каждое речевое 
убеждение содержало определенную 
ценность, которые в своей совокупно-
сти формируют систему ценностей со-
временного британца и некоторым об-
разом определяют его ментальность. 
Перспектива дальнейшего исследова-
ния представляется в анализе убежде-

ний американцев и определении их 
системы ценностей посредством рече-
вых убеждений.

Литература
1. Абельсон Р. Структуры убеждений // 

Язык и моделирование социального 
взаимодействия: Переводы. Москва: 
Прогресс, 1987. С. 317-380.

2. Карасик В. И. Язык социального стату-
са. Москва: ИТДГК «Гнозис», 2002.  – 
333 с.

3. Краснянский Д. Е. Основы теории ком-
муникации. Пособие по изучению дис-
циплины. Москва: МГТУ ГА, 2009.  – 
154 с.

4. Ожегов С. И. Толковый словарь русско-
го языка: 72500  слов и 7500  фразеоло-
гических выражений. Москва: Азъ, 
1992. – 955 с.

5. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. 
Москва: «Рефл-бук», Киев: «Ваклер», 
2001. – 656 с.

6. Румянцева Е. А. Стратегии и тактики 
речевого убеждения (на материале 
речи Президента Украины Петра По-
рошенко в Конгрессе США // Записки з 
романо-германської філології. – 2014. – 
Вип. 2. С. 94-104.

7. Стернин И. А. Основы речевого воз-
действия. Учебное издание. Воронеж: 
«Истоки», 2012. – 178 с.

8. Шелестюк Е.В. Речевое воздействие: 
онтология и методология исследова-
ния. Автореф. дис. … д-ра филол. наук. 
Челябинск, 2009. – 42 с.



108 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

The problem is that in Ukraine were 
adopted new Ukrainian school standards 
this year. Of course, teachers have to im-
plement them into practice. We realize 
that this process will start in the primary 
classrooms, so the have to be armed with 
the effective up-to-date theories of child 
second language acquisition.

The aim of the article is to demon-
strate effective language teaching in prac-
tice, to give teaching tips, to explain issues 
in general primary pedagogy and educa-
tional psychology.

The initial stage of teaching a foreign 
language is extremely important, because 
in this period the psycholinguistic bases 
of a communicative competence that is 
foreign-speaking, necessary and suffi-
cient for its further development and im-
provement, are laid. Here the formation 
of skills for listening, speaking, reading 

and writing in a foreign language takes 
place within the limits of the educational 
and cognitive activities of students deter-
mined by the program are consistent with 
the European Recommendations on lan-
guage education.

The content of teaching a foreign lan-
guage in an elementary school, in particu-
lar in the first grade, is organized in ac-
cordance with the psycho physiological 
characteristics of pupils of primary school 
age. The curriculum on foreign language 
is a framework and does not restrict 
teachers in choosing the order of study 
and content of each topic. Some topics 
can be studied in an integrated way (I, my 
family and friends + Holidays and tradi-
tions).

Beginning with the first class, it is im-
portant to get students interested in learn-
ing a foreign language, to evoke in them a 

IMPLEMENTATION OF NEW UKRAINIAN SCHOOL 
STANDARDS IN THE PROCESS OF TEACHING FOREIGN 
LANGUAGE

Н.В. Клюніна,
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The article deals with the implementation of new Ukrainian school standards in the 
process of teaching English language into primary classrooms. As English is being intro-
duced into primary classrooms round the Ukraine more and more teachers are being 
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guage teaching in practice. It is based on educational principles and up-to-date theories 
of child second language acquisition.

Key words: implementation, new Ukrainian school standards, Young Learners, ef-
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positive attitude towards the subject, to 
motivate the necessity and significance of 
owning a foreign language as a unique 
means of intercultural communication.

One of the features of teaching a for-
eign language in an elementary school is 
the principle of concentric presentation of 
a thematic material for organizing com-
munication in spoken and written form 
throughout the school course. In this re-
gard, the same topic can be studied for 
several years. The curriculum provides 
that, according to the linguistic and gen-
eral educational experience of schoolchil-
dren, the study of such topics is deepened 
in the following classes, and therefore the 
repetition of subjects is conditioned pre-
cisely by this principle.

Beginning the study of a foreign lan-
guage, primary school pupils do not yet 
sufficiently master the linguistic concepts 
of their native language. Therefore gram-
mars can be taught implicitly without 
metalinguistic terms, for example, an aux-
iliary verb, article, etc. Part of the gram-
matical material is studied at the level of 
lexical units: pupils acquire grammatical 
phenomena in speech patterns and con-
text, and they do not need to explain the 
morphological and syntactic connections 
between parts of speech or structural 
units entering the sample.

Language inventory is indicative and 
gets in accordance with the communica-
tive situation, the needs of students and 
the principle of concentric learning. It is 
not the goal of learning, nor is it regarded 
as separate lexical or grammatical topics.

The school records are maintained in 
accordance with general recommenda-

tions.
Evaluation of educational achieve-

ments in foreign languages of first-grade 
students is carried out in accordance with 
the general requirements for monitoring 
and evaluating the educational achieve-
ments of primary school pupils. It is ver-
bal and does not allow replacing estimates 
with other external attributes. Evaluation 
has a predominantly molding character. 
This kind of evaluation can be ensured by 
using a language portfolio, the main idea 
of which is to show all that pupils are ca-
pable of. (At the end of your course, you 
can select a number of your best pieces of 
work to make up final portfolio. This final 
portfolio can be used to show new teach-
ers what can be done or for assessment 
purposes.) Through the statement «I 
know», «I can» accentuates the students’ 
academic achievements, develops the 
ability to self-esteem, gradually increases 
the responsibility for their own learning.

What are children like as learners? 
They are developing quickly as individu-
als; they learn in a variety of ways, for 
example by watching, by listening, by 
imitating, by doing things; are not able to 
understand grammatical rules and expla-
nation about language; can generally imi-
tate the sounds they hear quite accurately; 
love to play and use their imagination; are 
comfortable with routines and enjoy rep-
etition; have quite a short attention span 
and so need variety.

Practical advice for teachers of a for-
eign language:

– special attention should be given to 
oral receptive and productive activities 
and appropriate communicative skills  – 
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listening and speaking. In particular, in 
the first class, hearings should be domi-
nant, so that students can hear the new 
language as much as possible;

– Encourage your students to commu-
nicate as much as possible in a foreign 
language, even at an elementary level;

– the types of work in the lesson 
should be as simple as possible so that 
children can understand them;

– select tasks within the capabilities of 
children; tasks should be achievable, but 
at the same time sufficiently stimulating, 
so that children are satisfied with their 
work at the end of each lesson;

– give clear and simple instructions so 
that children understand what is expected 
of them;

– use short jobs. Attention and con-
centration of children are short. Children 
tend to lose interest in activities if it is too 
long and complicated;

– the game is an integral part of the 
child’s life experience. It is through the 
game that children learn the world around 
them, acquire knowledge and develop 
skills. Games not only increase motiva-
tion, they are the most important way of 
teaching younger schoolchildren;

– use games, songs, chants, short sto-
ries to make the lesson more enjoyable 
and fun;

– use a lot of clarity; it helps children 
understand the language;

– more attention is focused on com-
munication, rather than on grammar;

– do not teach more than four or five 
units of language inventory simultane-
ously in one lesson. The «less is more» 
principle should be applied when teach-

ing a foreign language, since there is a 
limit to new material, younger schoolchil-
dren can learn. Going beyond what is 
possible, as a rule, causes disappointment 
and a sense of failure;

– do not try to name children in a 
foreign manner. It is necessary to protect 
the identity and names of children, re-
gardless of the language in which they 
communicate.

Teaching tips
Helping children learn a new language
– Use English in classes as the main 

language for communication
– Use gestures, actions and pictures to 

help children understand
– Children often need to talk in order 

to learn
– Answer children in English as much 

as possible
– Use mother tongue for support
– Talk a lot in English to your pupils – 

they need to hear English [4:12]
Undoubtedly, only a modern creative 

and educated teacher can provide quality 
education. It is his proper training and 
retraining  – this is an area that requires 
special attention. For professional devel-
opment, compulsory professional devel-
opment is necessary, by attending open 
classes, seminars, conferences, courses.

Continuous professional development 
is the main guarantee of the success of the 
educational process managed by the 
teacher. Such a qualified growth is possi-
ble with the involvement of specialist 
teachers to summer schools. A separate 
stage is the Internet of communication, 
through which there is an exchange of 
opinions, on-line consultations, the orga-
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nization of webinars, exchange of opin-
ions and ideas about the effective organi-
zation of the educational process.

The teacher’s didactic speech should 
be clear and concise in the native lan-
guage. From the first lessons it should be 
connected with authentic expressions of 
classroom usage with the appropriate for-
eign language, necessary for regulating 
the standard educational behavior of stu-
dents. The volume of expressions of class 
usage English language should gradually 
increase, so that by the end of the initial 
course of modeling of foreign language 
environment was carried out mainly in 
the foreign language of the language be-
ing studied.

The implementation of this strategy 
requires the teacher to carefully select the 
expressions of class usage for the effective 
implementation of their methodical in-
tent in each lesson. And this task is no less 
responsible than determining methods of 
solving planned training tasks. Attention 

in this direction deserves the following 
methodical position: «Classroom lan-
guage needs as much careful planning 
and preparation as any other aspect of the 
lesson. It should be at a level appropriate 
to the class» [3:13].
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Сьогодні сучасні письменники 
продовжують історію написання та 
створення автобіографічних жанрів. 
Здебільшого це прозові та поетичні 
твори, в яких відтворюються реалії 
сьогодення чи біографічні дані митців 
слова. Серед когорти сучасних 
письменників, які пишуть художні 
твори на автобіографічну тему варто 
назвати В.  Родіонова, який є автором 
54 книжок на різноманітну тематику.

Володимир Родіонов – лауреат літе-
ратурної премії України ім. Миколи 
Ушакова (1997), обласної премії 
ім.  Олександра Масельського (1999), 
премії України ім. Володимира Коро-
ленка (2006), муніципальної премії ім. 
Бориса Слуцького (2006), всеукраїн-
ської премії ім. Володимира Сосюри 
(2007), муніципальної премії ім. Костя 

Гордієнка (2007), міжнародної премії 
ім.  Дмитра Нитченка (2009, Австра-
лія), всеукраїнської премії ім. Петра 
Василенка (2013). Нагороджений ме-
даллю Федерації Космонавтики СРСР 
ім. Миколи Рязанського (1993), медал-
лю Космонавтики Росії ім. Івана Коже-
дуба (1995), Правлінням МОО «Льот-
не братство» – медаллю «100 років во-
єнної авіації». Став переможцем місь-
кого конкурсу «Людина року-2000» у 
номінації «Працівник культури». Має 
посвідчення «Дети воєнного Сталин-
града», медаль «Ветеран праці».

Творчість В. Родіонова неодноразо-
во досліджувалася критиками, зокре-
ма відомі праці, які стосувалися пока-
зу особистих проблем письменника. 
Про творчість В. Родіонова писали такі 
відомі майстри слова, як Б. Чичибабін, 

ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОСТІ В. РОДІОНОВА: 
ТЕМАТИКА, ПРОБЛЕМАТИКА, СТИЛЬОВІ КОНСТАНТИ
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Мелітопольського державного педагогічного університеті  
імені Богдана Хмельницького
Рябоконь В.В.
студентка 4 курсу  
Мелітопольського державного педагогічного університеті  
імені Богдана Хмельницького

У статті розглядаються особливості творчості В. Родіонова. Наголошуєть-
ся на тематиці творів письменника, проблематиці та стильових константах; 
зосереджується увага на інтимній ліриці В. Родіонова.

Ключові слова: тематика, проблематика, стиль, константа, художня особли-
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А.  Філатов, Р.  Третьяков, Ю.  Стадни-
ченко, І.  Перепеляк, Ю.  Герасименко, 
К.  Гордієнко, І.  Михайлин, В.  Кузне-
цов, О. Черевченко, І. Лагоза, В. Рома-
новський, В.  Науменко, А.  Шпиталь, 
В.  Грабовський, В.  Горбатюк, С.  Сапе-
ляк, М.  Коцюбинська ті ін., однак по-
вністю творча спадщина митця слова 
ще досліджена не була. Сказане засвід-
чує актуальність пропонованого до-
слідження.

Інтимна лірика В. Родіонова є чи не 
найбільш “енергонасиченою”. Пережи-
вання та почуття, які вилились у лі-
ричну поезію, постають не просто 
життєво виразними і переконливими, 
а такими, що дають поштовх до гли-
бинних мисленнєвих та емоційних ін-
терпретацій, філософських узагаль-
нень. Деякі аспекти інтимної творчості 
В. Родіонова висвітлені в монографіч-
ному дослідженні Шарової Т. та Зем-
лянської А. Автори монографії «Життя 
як політ: художні домінанти творчості 
Володимира Родіонова» розкривають 
особливості художньої спадщини та 
наголошують на індивідуальній манері 
письма митця слова [6].

Інтимна лірика письменника – це не 
повторення абеткових істин і не дешеве 
хизування літературною вправністю, це 
не сліпучий спалах почуття і природ-
ний вилив його в такій образній формі, 
яка примушує забути і про саму цю 
форму, і про словесну філігранність. 
Вона лишає нам тільки спалах, прониз-
ливість і загальнолюдськість настрою, 
його безмежну вражальність.

В інтимній ліриці В.  Родіонова від-
чувається спрага на довірливе і при-

страсне слово про сокровенність чисто-
ти людських стосунків. Ліричний герой 
поета навдивовиж різний і водночас 
цілісний у сфері інтимних почувань. 
Можна говорити про те, що саме в лю-
бовній ліриці душа поета прагла голосу 
притишеного, інтимно-зосередженого, 
у певних ознаках камерного.

Інтимна лірика В. Родіонова торка-
ється найширшої гами почуттів. У 
його поезіях живуть і свята юнацька 
безпосередність, вразливість найпер-
ших, найяскравіших почуттів, і цнот-
лива несміливість вчинку і слова, і не-
стримність мрії та духовної снаги, 
означеність барв. Слова не служать 
для нього орнаментом картини блідої і 
тривіальної; вони розкривають тільки 
виношене, своє  – і тому, здебільшого, 
незаперечні їх точність, доцільність.

Першою ознакою справжнього лі-
тературного хисту В. Родіонова є тре-
петне й глибоке відчуття первісної 
краси, первісної свіжості найпрості-
шого, “найзвичайнісінького” слова і 
вміння цю красу відкрити – для себе й 
для інших. У своїх поетичних творах 
письменник із впевненістю голосно 
промовляє, наскільки важливо для 
нього жити на своїй Вкраїні.

Для поетичної діяльності В.  Родіо-
нова характерні такі ознаки, як непо-
вторне бачення світу, своєрідне пое-
тичне мислення, правда життя. Поезія 
письменника примушує кожного за-
мислитися над тим, як він живе. Автор 
прагнув наблизити людей до ідеалів 
добра, справедливості, розбудити на-
ціональну свідомість, патріотичні по-
чуття. В.  Родіонов нерідко дає такий 
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сплав художньої думки, вживає таку 
яскраву образну символіку, що в цих 
рядках мужнє кредо поета-громадяни-
на виявляється цілком рельєфно. Пей-
заж у письменника не заспокоює, не 
заколисує дрімотною монотонністю; 
він пробуджує активне почуття, сти-
мулює пошук, неспокій, допитливість:

На злітну смугу знову
подивлюсь –
покинуту, забуту і порожню.
Немає літаків,
та я молюсь
і небосяйний промінець обожнюю 

[3, с. 117].
У творчості В. Родіонова не раз зу-

стрічаємо образи згоряння, заперечен-
ня – для нового відродження: зерна – в 
новій стеблині, людини – в любові за-
ради нового життя, заради вічного 
оновлення життя. Це риси високого 
оптимізму не лише в загально-філо-
софському, а й передусім у соціально-
му плані. Та й сама система образів 
поета, ліричні сюжети базуються, як 
правило, на соціально-конкретному 
матеріалі [1, с. 34].

Мальовничою, сповненою ніжної й 
чуйної душі постає у віршах В. Родіо-
нова українська природа – така рідна, 
близька й водночас наче побачена з 
іншої висоти. У поезії письменника 
прекрасно згармонізовані ліричне й 
епічне начала: одкровення авторського 
“я” поєднуються зі словесним живо-
писом, об’єктивною розповіддю, сю-
жетністю, умінням малювати характе-
ри, відтворювати колорит далеких та 
близьких часів. Щирість, задушевність, 
яскрава, емоційно наснажена образ-

ність, звернення до найсокровенніших 
людських почуттів – основні риси по-
етичної спадщини В.  Родіонова. Бо-
ротьба й кохання, ці, здавалось би, не-
поєднувані поняття, стали лейтмоти-
вом творчості поета. Він намагався 
осягнути складність та неоднознач-
ність епохи, сучасником якої був, за-
вжди залишаючись людиною [2, с. 44].

Активна мистецька спрямованість 
на сучасність та її проблеми, органіч-
ний історизм образного мислення, 
принципи творення глибоко народних, 
національно своєрідних характерів, по-
єднання високого романтичного злету 
думки з проникливим аналізом реаль-
ної дійсності, переосмислення поетики 
народної творчості, вільне застосуван-
ня гіперболізму, символіки – ці й багато 
інших рис Родіонової творчості істотно 
збагатили пошуки української літера-
тури. Проблематику та тематичні обрії 
В.  Родіонова представлено у науковій 
публікації А. Тверитінової та Т. Шаро-
вої. Дослідниці детально подають різ-
номанітні аспекти творчості письмен-
ника, акцентуючи увагу на тематиці, 
проблемах, які піднімав В.  Родіонов у 
своїх творах [4, с. 269].

Отже, упродовж усієї творчості 
В.  Родіонов послідовно тримається 
певного світу тем, ідей, образів. Його 
поезія – пошук. Шукаючи відповіді на 
пекучі питання буття і людини в ньо-
му, поет відкриває для себе прості за-
кони духовності  – ті “відомі істини”, 
які тільки на перший погляд видають-
ся знайденими, а насправді, їх пошук 
триває кожною окремою людиною, і 
суспільством в цілому. Творчість В. Ро-
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дінова можна вивчати самостійно, 
оскільки вона містить цікаві сторінки 
історії, зокрема воєнних подій. На 
основі різноманітних даних можна 
створити електронний засіб навчаль-
ного призначення за творчістю пись-
менника. На цьому етапі можна ско-
ристатися навчально-методичним по-
сібником С.Шарова та Т.Шарової [5].

Вірші В. Родіонова ідуть від біогра-
фії автора, і від того, що він пережив, 
вистраждав, виносив у своїй душі і сер-
ці. І в цьому відношенні поетична доля 
письменника не є винятком. Першими 
поетичними рядками, які написав 
В.  Родіонов були продиктовані його 
любов’ю до роботи. З юнацьких літ Во-
лодимир захоплювався небом, любив 
космос. Саме ця тема слугувала авто-
рові на початковому етапі літературної 
діяльності. Захоплення небом, любов 
до космічних висот  – визначили смак 
письменника до поетичного слова.

Варто зазначити, що проблематика 
художніх творів В.  Родіонова майже 
повністю базується на життєвих колі-
зіях, що формуються у його творчості 
як базис для осмислення. Письменник 
спостерігає за життям, його рухом, 
щоб надалі використовувати цей мате-
ріал. Кожна проблема змальована під 
кутом зору таким чином, що реципі-
єнт може сприйняти бінарні риси: по-
зитивне й негативне, усвідомити світо-
гляд митця й сформувати особисту 
думку, оскільки відсутній кінцевий ви-
сновок. Концепція його творчості  – 
реалістично змалювати проблему й до-

нести її суспільству.
В.  Родіонов став одним із тих пись-

менників, хто невтомно працює над ви-
вченням життя, не створюючи ілюзій та 
вигаданих історій. На злеті своєї літера-
турної діяльності митець вже заглибився 
у світ актуальних його часу проблем і 
продовжує рухатись у цьому напрямі за-
раз. Кут зору митця спрямований на ди-
ференційні проблеми: війни та миру, ду-
ховного та матеріального, загальнолюд-
ського та індивідуального, ролі поета.
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Постановка проблеми: У світлі 
проблеми культурної конотації зооні-
ми представляють особливий інтерес. 
Це обумовлено тією роллю, яку тради-
ційно грають зооніми в свідомості 
“мовної особистості”, що підтверджу-
ється їхнім частим вживанням у по-
всякденному спілкуванні, художніх 
творах, в різного роду афоризмах та 
значення тварин на ранній стадії роз-
витку людства.

Аналіз останніх досліджень та пу-
блікацій: Значна кількість вітчизня-
них та зарубіжних дослідників вивча-
ють етимологію зоонімів, а також їх 
функціональний та семантичний ас-
пект у вивчені англійської мови( Кин-
дря Н.А.[2], Сакаева Л.Р.[5], Fox K.[7], 
Goddard C.[9], Philip G.[10] ).

Зоонімна лексика в свідомості но-
сія певної мови супроводжується спе-
цифічними емоційно-естетичними 
асоціаціями. Тому зооніми отримують 
не тільки прямі, але й переносні зна-
чення, символи і способи алегорично-

го позначення людини, що й розгляда-
ється в даній статті.

Мета дослідження полягає у комп-
лексному аналізі особливостей розви-
тку лексико-семантичної структури 
англійських зоонімівcat/kitten та їх 
функціональних характеристик в ан-
глійській мові.

Виклад основного матеріалу: Зоо-
нім “cat” походить від давньоанглійсько-
го слова “catt” (700 р.) в значенні “domestic 
cat” (домашня кішка), що у свою чергу 
виходить до західнонімецького (400–
450 р.) та протогерманського kattuz (що 
стало джерелом також для давньо-
фризького katte, давньоскандинавського 
köttr, голандського kat, давньоверхньоні-
мецького kazza, німецького Katze), від 
пізньолатинського cattus [6].

Коти були домашніми тваринами в 
Єгипті ще з 2000 рр. до н. е., проте вни 
не були поширеними домашніми улю-
бленцями класичних греків і римлян. 
Дев’ять життів кішки стало відомим 
прислів’ям ще у 1560-ті р. [6].

УДК 811.111’373

ЗООНІМИ CAT/KITTEN: ЕТИМОЛОГІЯ, СЕМАНТИКА ТА ЇХ 
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У статті розглядаються семантичні та функціональні особливості англій-
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семантичний та функціональний аналіз англійських зоонімів.
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Лексема “kitten” зародилась в кінці 
XIV ст., kitoun, у значенні “the young of 
a domesticated cat” (потомство приру-
ченого кота), ймовірно, з англо-фран-
цузького варіанту давньофранцузької 
мови chaton, chitoun (Давньо північно-
французьке слово caton) у значенні 
“little cat”, зменшувальне від chat “cat”, 
від пізнього латинського cattus. У грай-
ливому використанні, “a young girl, a 
sweetheart” (молода дівчина, кохана), 
лексема використовується з 1870 р. Як 
дієслово у значенні “bring forth kittens” 
(народжувати кошенят) лексема поча-
ла використовуватись e кінці XV ст. [6]

Семантичний аналіз лексеми “cat” 
показує, що вона вживається у низці 
значень, серед яких:

(Animals) Also called: domestic cat a 
small domesticated feline mammal, Felis 
catus (or domesticus), having thick soft fur 
and occurring in many breeds in which the 
colour of the fur varies greatly: kept as a pet 
or to catch rats and mice (Маленький до-
машній ссавець, Felis catus (або 
domesticus), що має густе м’яке хутро і 
зустрічається у багатьох породах, в 
яких колір хутра значно варіюється: 
утримується як домашня тварина або 
для виловлювання щурів та мишей)

(Animals) Also called: big cat any of 
the larger felines, such as a lion or tiger 
(Будь-який з великих котячих, таких 
як лев або тигр);

(Animals) any wild feline mammal of 
the genus Felis, such as the lynx or serval, 
resembling the domestic cat (Будь-який 
дикий котячий ссавець роду Felis, та-
кий як рись або сервал, що нагадує 
домашню кішку);

old-fashioned a woman who gossips 
maliciously (Зловтішна пліткарка)

slang a man; guy (сленг. чоловік; чу-
вак; піжон);

(Nautical Terms) nautical a heavy 
tackle for hoisting an anchor to the cathead 
(важкий снаряд для підняття якоря до 
кітведжа);

(Games, other than specified) a short 
sharp-ended piece of wood used in the 
game of tipcat (короткий гострий шма-
точок дерева, що використовується в 
грі «чижики») [8].

Семантичний аналіз лексеми 
“kitten” дозволив дійти висновку, що 
вона вживається у таких значеннях:

A young cat (Дитинча кота);
One of the young of various other small 

felines and of certain other mammals, such 
as beavers (Один з молодих різних ін-
ших дрібних котячих і деяких інших 
ссавців, таких як бобри) [8].

Як дієслово, лексема “kitten” вжива-
ється у значенні “to bear kittens”  – на-
роджувати кошенят [8].

Семантичний аналіз лексем дово-
дить, що окрім своїх прямих значень, 
зоонім “cat” вживається на позначення 
людини у зневажливому значенні: зло-
втішна пліткарка, а також як сленгова 
лексема на позначення чоловіка.

Лексеми “cat” та “kitten” функціону-
ють у низці англійських фразеологіз-
мів. За оцінкою Паризької Академії 
Наук на кінець 90-х років XX століття 
в світі існувало приблизно 400  млн. 
кішок. З них 55  млн. живуть в США, 
30 млн. в Індонезії. В Австралії на кож-
ного жителя припадає 1 кішка. Зовсім 
немає кішок в Перу, не люблять їх в 
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Габоні і в Центрально-Африканській 
Республіці [1].

На землях Давньої Русі кішки впер-
ше з’явилися в VI -VII ст. до н. е. [4, c. 
8]. Тут вона шанувалася як хранитель-
ка домашнього вогнища, уособлення 
затишку. Згідно з українським народ-
ним повір’ям, кішку першу пускали в 
новий будинок і там, де вона лягала, 
ставили ліжко.

Кішка також цінувалася за свої 
мисливські здібності, охороняючи зер-
но від гризунів, що й знайшло відобра-
ження в низці фразеологічних оди-
ниць. Так, в англійській мові існує 
фразеологічна одиниця watch one as a 
cat watches a mouse зі значенням «вар-
тувати, підстерігати, як кішка миш-
ку»[8].

Наприклад: Hoping to get some useful 
clue, the OSP had kept me out on tour and 
watched me as a cat watches a mouse 
hole [8].

У зв’язку з цим в англійській мові 
на основі байки, в якій миші хотіли по-
вісити дзвіночок на шию кішки, щоб 
знати про її наближення, виникла фра-
зеологічна одиниця bell the cat або hang 
the bell about the cat’s neck зі значенням 
«наважитися, взяти на себе ризик, іні-
ціативу в небезпечній справі, ризико-
ваному підприємстві»[8].

Відповідно, відсутність кішки в бу-
динку передбачало вільне життя ми-
шей: when the cat’s away, the mice will 
play [8]. Спостереження за грою кішки, 
від якої залежить життя миші, приве-
ли до виникнення такої приказки в 
англійській мові, як make a cat’s paw of 
somebody зі значенням «зробити кого-

небудь своїм слухняним знаряд-
дям»[8].

Кішка – велика любителька не тіль-
ки мишей, але і птахів, причому лови-
ти вона їх може як на волі, так і в бу-
динку людини. Звідси пішли фразео-
логічні одиниці із загальним значен-
ням «відчувати себе винуватим»- look 
like the cat who swallowed the canary, 
тобто виглядати як кішка, що проков-
тнула канарку [8]. З уявленням про 
кішку, як про втілення нечистої сили, 
пов’язане повір’я про те, що кішка 
дуже живуча і має дев’ять життів. Під-
твердження цьому ми знаходимо в та-
ких фразеологічних одиницях в ан-
глійській мові  – а cat has nine lives; to 
have nine (as many) lives as a cat, зі зна-
ченням «бути живучим, як кішка»[8].

Образ кішки використовується для 
опису будь-якого стану, наприклад, в 
англійській мові при характеристиці 
дуже сумної людини, що впала в зневі-
ру, в меланхолію можна сказати: 
melancholy as a cat [8].

Висновки та перспективи подаль-
ших досліджень. Аналіз фактичного 
матеріалу показує, що в сприйнятті 
певного представника тваринного світу 
можна простежити відповідне ставлен-
ня до нього. Навіть загальні характе-
ристики конкретної тварини містять 
елементи національно  – культурної 
специфіки бачення навколишньої дій-
сності, відображеної в англійській мові.
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Современное переводоведение 
сформировалось в самостоятельную 
научную дисциплину в основном во 
второй половине 20 века. Современное 
переводоведение характеризуется 
большим разнообразием теоретиче-
ских концепций.

Выдающийся американский линг-
вист Ю.Найда предлагает свести раз-
личные теории перевода к четырем ос-
новным подходам: филологическому, 
лингвистическому, коммуникативному 
и социосемантическому: филологиче-
ское направление сосредоточивалось 
на проблеме соответствия перевода 
тексту ориганала, на принципах адек-
ватности перевода, лингвистический 
подход  – естественное следствие того, 
что перевод всегда предполагает нали-
чие двух языков, коммуникативный 
подход основан на теории коммуника-
ции и рассматривает перевод как про-
цесс кодирования и декодирования и 
тесно связан с социолингвистикой, со-
циосемантический подход сосредото-
чивает внимание на социальных аспек-
тах, изучает соотношение лингвистиче-
ского и эстралингвистического в про-
цессе речевого общения, воздействие 
на этот процесс особенностей языка, 
культуры и мышления человека.

О переводе высказывали свои кон-
цепции И. Гете, Ф. Шлейермахер, В. 
Гумбольт и Я. Гримм. Отто Каде внес 

большой вклад в развитие лингвисти-
ческой теории перевода. Альбрехт 
Нойберт исследует переводческие 
проблемы, связанные с прагматиче-
скими аспектами перевода. Герт Егер и 
его коллеги по Лейципгской школе 
подходят к проблемам перевода с по-
зиций современного языкознания.

Хотелось бы особо остановиться на 
развитии переводоведения в Велико-
британии. Большинство английских 
ученых являются представителями 
лингвистического подхода. Джон Кэт-
форд в книге «Linguistic Theory of 
Translation» (1965) дает упрощенное, 
но собственно лингвистическое опре-
деление перевода как «замену тексто-
вого материала на исходном языке эк-
вивалентным текстовым материалом 
на языке перевода.

Автор предлагает различать с од-
ной стороны  – полный и частичный 
перевод, а с другой  – тотальный и 
ограниченный. Заслуживают внима-
ния разделы книги Д. Кэтфорда, по-
священные применению транслитера-
ции при переводе, грамматическим и 
лексическим преобразованиям, про-
блемам учета при переводе социаль-
ных, диалектических и иных языковых 
различий. В кругах переводоведов хо-
рошо известно имя Питера Ньюмарка, 
автора многочисленных статей по тео-
рии перевода, учебника по переводу и 

ПЕРЕВОД ЗА РУБЕЖОМ

Тимошенко О. С.
викладач Національний технічний університет України  
«Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського
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монографии «Подступы к переводу».
Если Д. Кэтфорд в своих переводче-

ских работах выступает как лингвист, 
то П. Ньюмарк  – это, прежде всего, 
переводчик-практик и преподаватель 
перевода. Он формулирует теоретиче-
ские положения на основе переводче-
ского опыта.

По мнению П. Ньюмарка, главная 
задача теории перевода заключается в 
том, чтобы создать основу для форму-
лирования принципов, отдельных 
правил и советов, необходимых пере-
водчику. Ученый формулирует два об-
щих метода перевода – коммуникатив-
ный и семантический. Коммуникатив-
ный перевод стремится произвести на 
читателя воздействие как можно близ-
кое к тому, какое испытывают читате-
ли оригинала. Семантический перевод 
стремится передать точное контексту-
альное значение оригинала. Хотя, оба 
метода могут сочетаться при переводе 
всего текста или его части, коммуника-
тивный перевод всецело ориентиро-
ван на читателя, обеспечивая ему про-
стую и ясную передачу исходного со-
общения в привычной для него форме. 
Напротив, семантический перевод 
остается в рамках культуры оригина-
ла, он более сложен, более детален, 
стремится передать все ньюансы мыс-
ли, все особенности авторского стиля.

Хотя П. Ньюмарк подчеркивает, 
что в ряде случаев коммуникативный 
перевод является обязательным (на-
пример, в предупредительных надпи-
сях типа «осторожно-злая собака»), 
его симпатии явно на стороне семан-
тического перевода. Для него главное- 

верность оригиналу, и во имя нее он 
отстаивает даже буквальный перевод. 
Он пишет, «слово в слово»  – это не 
только самый лучший, но и единствен-
но правильный метод. Недопустимы 
ненужные «синонимы», а тем более 
«парафразы». П. Ньюмарк призывает 
переводчика обращать внимание на 
форму оригинала потому, что форма и 
есть содержание.Он рассуждает о том, 
что человек больше мыслит, чем гово-
рит, и язык- это скорее орудие мысли, 
чем средство коммуникации. Процесс 
мысли наиболее полно отражается в 
письменной речи, в то время как уст-
ная речь более стереотипна и автома-
тизирована. Именно она представляет 
собой коммуникацию в чистом виде. 
Характеристика двух методов перево-
да является главным вкладом П. Нью-
марка в теории перевода. Вместе с тем 
в его работах рассматриваются ряд 
частных переводческих проблем: во-
просы перевода собственных имен, 
политических, и других терминов и 
названий, метафор и слэнга, выбора 
синонимических соответствий. Все 
это он рассматривает на большом ил-
люстративном материале.

Некоторые теоретики пытаются 
найти пути к созданию обобщающей 
единой концепции, охватывающей всю 
переводческую проблематику. Среди 
таких попыток большой интерес пред-
ставляет книга М. Снелл-Хорнби «Пе-
реводческие исследования. Интегриро-
ванный подход», опубликованная в 
1988г.Снелл  – Хорнби считает, что со-
временные концепции, рассматриваю-
щие язык как код, а высказывание – как 
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цепочку знаков, устарели и применимы 
лишь для машинного перевода. Для ис-
следования перевода более полезны 
старые подходы, которые связывали 
язык с культурой, изучали различия 
между языками. Снелл – Хорнби пред-
лагает при изучении перевода анализи-
ровать тексты «сверху вниз» на не-
скольких уровнях. Сначала определяет-
ся: положение текста в культуре и ситу-
ации; общая структура текста, начиная 
с заголовка; функции отдельных его 
частей и единиц; отношения между 
ними. Затем проводится более конкрет-
ный языковой анализ, выявляются по-
вторяющиеся «ключевые слова», созда-
ющие «лексические поля» или систему 
образов, соотношение частей речи, осо-
бенности синтаксиса. Такой анализ, по 
мнению Снелл-Хорнби, позволяет рас-
крыть специфику текста.

Особо останавливается Снелл-
Хорнби на требованиях к словарю, ко-
торый необходим переводчику. Такой 
двуязычный словарь должен объеди-
нить в себе данные толкового и синони-
мического словарей. В нем должны раз-
личаться пять видов прототипов:

• интернационально известные 
слова «суббота»;

• конкретные предметы «стул»;
• слова оценки и восприятия (пред-

чувствие);

• культурно ограниченные слова 
(реалии).

В заключение Снелл-Хорнби кра-
тко формулирует свои взгляды на пер-
спективу развития теории перевода:

1. Теория перевода будет успешно 
развиваться, так как потребность в 
переводе все возрастает, и он должен 
будет получить свой статус на основе 
солидной теоретической базы.

2. Отвечая запросам практики, тео-
рия перевода разрабатывает эффек-
тивную программу подготовки буду-
щих переводчиков;

3. Профессиональная компетенция 
переводчика предполагает знакомство 
с основными положениями современ-
ного переводоведения и умение ис-
пользовать их при решении практиче-
ских задач.
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Modern world with its highly devel-
oped technologies and globalization pro-
cesses has created new conditions for hu-
man life serves the starting point for 
many research works. We live in a lingual 
space where numerous events and phe-
nomena depend on language, speech acts 
and strategies of the process of communi-
cation. In the framework of modern lin-
guistic these events and phenomena as 
well as the nature of communication are 
explained through the notion of dis-
course. It is employed to show the new 
understanding of the human activity, and 
the environment people live in. Within 
the scope of linguistics it is usually stud-
ied taking into account first of all from 
points of view of theory of communica-
tion and cognitology. Discourse linguis-
tics, is therefore considered to have ap-
peared at the interfaces of these sciences. 
As it positions itself, discourse linguistics 
may be defined as a branch of linguistics 
studying discourse of communicative acts 
and connections between linguistic struc-
tures and extralinguistic categories [6, 
18].

Holding our research within the 
framework of discourse linguistics, we 
have aimed at determining discoursive 

techniques used for manipulating people’s 
consciousness. The object of the research 
embraces election speeches by vice-presi-
dential candidate Sarah Palin delivered 
during presidential campaign. The sub-
ject of the research comprises discoursive 
manipulation techniques used by the 
speaker. 10 election speeches delivered by 
Sarah Palin constitute the material for re-
search. Within the research we used dis-
coursive analysis.

The definition “discourse is a text or 
an act of oral communication, connected 
with coherent and cohesive logical con-
struction and linguistic ties of local and 
global nature to the aim of realization of 
certain author’s informative, argumenta-
tive or other communicative purpose 
[6,18] corresponds to our understanding 
the term.

Discourse analysis allows researching 
cognitive aspects of communication: ex-
plicit and implicit intentions of the speak-
er and recipient. Using cognitive-discour-
sive analysis allows full-fledged study of 
any utterance, verbal or non-verbal, di-
rected at communication with the indi-
vidual or a group of people. The utterance 
in itself refers the speaker to a certain so-
cial group, defines his or her role and 

DISCOURSIVE MANIPULATIVE TECHNIQUES  
IN SARAH PALIN’S SPEECHES

Krasivskyi O.M.
Ivan Franko National University of Lviv
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function, as far as specific expression of 
an idea involves a use of certain language 
in certain social context. For example, 
political context presupposes such cogni-
tive aspects as the aim, knowledge and 
persuasion of participants of communica-
tion [5, 14].

One of pragmatic functions of the 
speech consists in the listeners’ feeling the 
necessity of performing certain actions 
after what they have been said. This ac-
tion may be fulfilled employing both ver-
bal and non-verbal means and may be 
characterized in correspondence with 
ethical, cognitive, and aesthetic values, 
and also with the set aim and tasks, cho-
sen means of reaching the aim, planned 
result, prognosing possible consequences 
[1, 32].

The ability of any text to influence the 
recipient was noticed by many researchers 
long ago. Thus, A. Leontiev marks that 
any text possesses the potential of ma-
nipulating its readers [3, 30-33]. P. Grice 
emphasizes that the notion of meaning 
should be analyzed first of all in the con-
text of the intended by the speaker influ-
ence onto the listener [3, 29]. According 
to B. Potiatynnyk, projecting the relation 
of propaganda and interpretation onto 
mass communication, will cause it to be 
associated with analytic commentaries 
rather than information of the type of 
chronical messages. However, the scholar 
argues that ‘bare’ information without any 
analysis and evaluation also performs in-
terpreting function. At least it tells us 
what important happens in the world, 
what requires more attention, what needs 
thinking over etc, which is interpretative 

in its nature [4, 104]. The conclusion, 
therefore, is that any text is an expression 
of the will of a person, his or her self-ex-
pression, and conscious or subconscious 
attempt to change physical, political, so-
cial, intellectual-emotional behaviour of a 
person or group of people.

The notion of manipulation has drawn 
the attention of researchers – representa-
tives of different branches of humanities 
for several decades already, and we now 
may say that many of its aspects are well-
researched. However, the phenomenon of 
manipulation is of complicated nature, 
allowing different interpretations and ap-
proaches, which emphasize some of its 
aspects leaving some other without prop-
er attention. S. Kara-Murza distinguishes 
three main characteristics of manipula-
tion. Firstly, it is a kind of spiritual, psy-
chological influence (in contrast to physi-
cal violence or threat of violence). The 
target of manipulator’s actions is the spir-
it and psychic structures of human being. 
Secondly, manipulation is a covert, hid-
den influence which is not aimed at being 
noticed by the object of manipulation. 
When the attempt of manipulation is no-
ticed and the fact of it becomes widely 
known, the action is usually stopped, as 
far as the fact may harm the manipulator’s 
image badly. The aim of manipulation is 
hidden still more thoroughly, so that even 
when the attempt of manipulation be-
comes known, the real aims are covert. 
Therefore, the characteristics of any act of 
manipulation is hiding certain informa-
tion about it. Thirdly, performing manip-
ulation requires special skills and knowl-
edge. Now as it has risen to the global 
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level, and it goes about mass conscious-
ness, not just individual one, manipula-
tion has become an expensive and exqui-
site technology requiring professional to 
deal with it [2].

According to F. van Eemeren, who 
also cites T. van Dijk, most manipulation 
takes place by text and talk. He also notes 
that those being manipulated are human 
beings, and this typically occurs through 
the manipulation of their minds, so that a 
cognitive account is also able to shed light 
on the processes of manipulation. Finally, 
manipulation is a form of talk-in-interac-
tion, and since it implies power and pow-
er abuse, a social approach is also impor-
tant [7, 41]. Following F. van Eemeren 
and T. van Dijk we shall define manipula-
tion as a communicative and interactional 
practice, in which a manipulator exercises 
control over other people, usually against 
their will or against their interests [7, 42].

We have distinguished several mecha-
nisms of manipulating people’s conscious-
ness: playing on people’s sensitivities, rep-
etition, misleading, misinterpreting and 
mispresenting information, and populist 
statements. We will analyze the example 
of each of them paying attention to how 
they influence people’s attitudes.

Political ads relying on emotional ap-
peals and people’s sensitivities were 
steadily becoming the dominant tool in 
most major election campaigns. They 
have become the prime forum in which 
candidates attack and respond, convey 
image and information and won voters. 
Ads that provoke fear, anxiety, disgust, 
hope, pride, enthusiasm, sympathy are 
part of the political stock-in-trade. Can-

didates appeal heavily to fears over issues 
such as outsourcing of jobs rising health, 
care costs, the possibility of a draft, terror-
ism and especially children with special 
needs. Such example is shown in the text 
of Republican vice presidential candidate, 
Alaskan governor Sarah Palin’s speech: To 
the families of special needs children all 
across this country, I have a message: For 
years, you sought to make America a more 
welcoming place for your sons and daugh-
ters; -And children with special needs in-
spire a special love.

The following example is designed to 
invoke a sense of national identity and 
pride: My family is proud of both of them 
and of all the fine men and woman serving 
the country in uniform; -The right reason 
is to challenge the status quo, to serve the 
common good, and to leave this nation bet-
ter than we found it; -I’m just one of many 
moms who’ll say an extra prayer each night 
for our sons and daughters;

What we see in this speech fragment is 
how the vice-presidential candidate plays 
on people’s anxieties and day-to-day con-
cerns and seek to identify herself with 
ordinary Americans.

Using code switching as a pragmatic 
strategy to draw attention and to repeat 
an important message is very common 
among politicians. Reiteration is among 
some of the conversational functions of 
code switching. In some cases repetition 
may serve to clarify what is said, but often 
they simply amplify or emphasize a mes-
sage when a catchword or phrase is ex-
pressed in one language, repeated in a 
second and reiterated in another if neces-
sary, it not only helps the speaker make an 
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emphasis, but also helps the audience re-
member. We can observe exactly this kind 
of emphasis in the following example: 
Our family has the same ups and downs 
as any other…the same challenges and the 
same joys. The candidate uses the repeti-
tion here to integrate herself with the vot-
ers, to emphasize the similarity between 
her family and the families of the voters. 
Choosing such personal issue for com-
parison is aimed at showing herself as the 
wife, the mother, and the woman, an im-
age appealing to the most intimate and 
archetypal emotions and feelings, so that 
a two-layer image is created (a public per-
son and an ordinary human being with 
the same human weaknesses), which in its 
turn allows developing a more forgiving 
attitude towards Palin as a public person.

Repetition may be employed with the 
variety of purposes. In the following ex-
ample it is aimed at ‘demonizing’ the im-
age of the opponent: -raise income taxes…
raise payroll taxes…raise investment in-
come taxes…raise the death tax…raise 
business taxes. While telling the voters 
about plans of her opponent Obama, Pal-
in enumerates taxes he plans to raise. The 
taxes Palin names are very different: while 
raising income tax is usually perceivable 
for the most citizens, the sum of death tax 
is so small, that it cannot be compared to 
the previous taxes. Payroll and investment 
income taxes differ from others as well, as 
far as most American citizens are employ-
ees, so that they will not feel its raising. 
On the one hand, she tells the truth, but 
on the other such technique is mislead-
ing, as far as enumerating the taxes which 
are going to be raised in case of Obama’s 

presidency she creates the picture of total-
ity of such policy, which is hyperbolized 
to a great extent.

Misleading the public and the voters 
includes a variety of ways of playing with 
information so that it is presented to the 
listeners in a way most beneficial for the 
manipulator. The extent to which infor-
mation is changed, or modified may be 
different as well – from minor shades of 
meaning or hyperbolizing or diminishing 
numbers  – to a complete change of the 
angle of seeing the situation. It could be 
mentioned here that during the presiden-
tial campaign many articles appeared 
both in press and on private forums in the 
Internet accusing Palin of lying to the vot-
ers [42].

In the following example we have the 
example of interpretation of other peo-
ple’s thoughts and position: …when all 
experts in Washington counted out our 
nominee because he refused to hedge his 
commitment to the security of the country 
he loves. The dual aim is reached by such 
utterance, as far as Washington experts 
are shown as people who consider patri-
ots not worth attention, so that negative 
attitude to Washington is expressed, and 
on this background patriotism of her col-
league looks still more positive. This ut-
terance is misleading for several reasons. 
Firstly, McCain was never made to hedge 
his commitment (this is Palin’s metaphor 
for describing McCain’s not agreeing with 
some of the policy of the Senate). Sec-
ondly, experts considered McCain a se-
rous opponent to Obama, though gener-
ally prognoses were in favor of the latter, 
so in this respect the statement of Palin 
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was false. Finally, experts’ views were dif-
ferent, so generalizing the position by 
saying ‘all experts’ is false as well. There-
fore, by changing a few facts Palin creates 
a picture that is completely different from 
the real one.

Misinterpreting and misrepresenting 
one’s opponents’ views is one of the most 
frequently used mechanisms by Palin. 
Several vivid examples may be drawn 
from her speeches to illustrate this point: 
This is a man who can give an entire speech 
about the wars America is fighting, and 
never use the word “victory” except when 
he’s talking about his own campaign. The 
sarcastic antithesis Palin uses here adds 
expressiveness to her speech and is a pow-
erful means of showing Obama as an 
egotistic, non-patriotic person seeking his 
own benefits and joining the race for this 
reason.

Another example of using antithesis to 
misinterpret Obama’s views is as follows: 
America needs more energy…our opponent 
is against producing it;

One more example that illustrates 
misinterpretation of the major points in 
Obama’s presidential program: The an-
swer is to make government bigger…take 
more of your money…give you more orders 
from Washington… and reduce the strength 
of America in a dangerous world. Obama’s 
position concerning the strong federal 
center needed in the time of crisis is inter-
preted as making government bigger (this 
point is contextually opposed to promises 
to cut expenses on unnecessary waste, 
which are one of the points’ of McCain 
and Palin’s program) and giving people 
more orders from Washington, changing 

of approaches towards the war in Iraq is 
presented as reducing America’s strength. 
The latter point is made more expressive 
by appealing to the sense of fear, which is 
one of the most powerful factors influenc-
ing human behaviour.

Some other examples are of interest as 
well: How are you going to be better off if 
our opponent adds a massive tax burden to 
the American economy. Here the level of 
misleading is lower; misleading consists 
in metaphoric calling Obama’s idea of 
raising some taxes ‘a massive tax burden’.

We’ve all heard his dramatic speeches 
before devoted followers… But listening to 
him speak, it’s easy to forget that this is a 
man who has authored two memoirs but 
not a single major law or reform-not even 
in the state Senate. Palin has found a nice 
way of destroying people’s impression 
from Obama’s rhetoric talent, namely by 
criticizing the way he applies it. Using at-
tributes ‘dramatic’ for speeches and ‘de-
voted’ for followers Palin aims at ironic 
effect, meaning to create the feeling of 
discrepancy between what her opponent 
does and what he should do. Stating that 
her opponent has authored some fiction 
but no legislation adds to ironic effect cre-
ated before. Thus, the general image of 
Obama is that of someone incapable of 
being a politician.

Overstatement is closely connected 
with the previous mechanism, as over-
statement very often is a part of mislead-
ing technique. However, it has gained 
popularity among politicians so that it is 
worth discussing it separately. Overstate-
ment in Palin’s speeches may be illustrat-
ed by the following example: Our nominee 
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for president is a true profile in courage, 
and people like that are hard to come by. By 
using idiomatic expressions ‘a true profile 
in courage’ and ‘hard to come by’ the 
speaker manages to create a vivid image 
of a strong and confident person. This 
image is also based on the previous men-
tioning of McCain being a prisoner of 
war.

Many political scientists as well as 
mass-media worker have noted the 
change of the tonality of communication 
of high-position politicians with the vot-
ers, the change in the direction of simplic-
ity, informality etc. such approach in-
cludes using populists attitudes and be-
havior. Two major types of populists atti-
tudes and behavior may be distinguished, 
namely ingratiating themselves with ordi-
nary people and making themselves look 
like ‘one of them’.

Ingratiating themselves with ordinary 
people, playing up to the voter may be il-
lustrated by several examples: They over-
looked the caliber of the man himself – the 
determination, resolve, the sheer guts of 
Senator John McCain. The voters knew 
better. In this example the technique of 
populists attitude is combined with that 
of overstatement (in describing senator 
McCain). This mechanism is based in 
shifting the centre of attention from the 
subject to the recipients. So, contextual 
juxtaposing voters and Washington ex-
perts to show that voters are better strong-
ly influenced the feelings of voters and is 
aimed at convincing them of their right-
ness in supporting McCain, not because 
he is good, but because they are right.

Another example of the same kind is: 

But with the support of the citizens of 
Alaska, we shook things up. Here the great 
role of voters is emphasized in political 
life of the state. The expressiveness of the 
statement is increased by using an idiom-
atic expression ‘shook things up’.

Another technique is applied in the 
next example: And maybe that’s because 
they realize there is a time for politics and 
a time for leadership…a time to campaign 
and a time to put our country first. This 
example’s mechanism is based on using 
the parallelism of biblical expression to 
talk about political matters. Here the di-
rect reference to Bible actualizes the back-
ground knowledge of Bible as the sacred 
book which cannot be argued with; thus 
describing McCain and herself as those 
who are doing the correct things denoted 
by second components out of the two 
parallels Palin reaches the effect of “eleva-
tion” of the image of their team in com-
parison with the opponents who are pre-
sented as those who are ‘politicizing’ and 
‘campaigning’ while the necessity is to act.

In the following example by using the 
connotative lexical unit ‘pledge’ instead of 
‘promise’ and by presenting the role of the 
leader of the country as that of a friend 
and advocate for the voters Palin seeks to 
create the effect of closeness of their team 
to each of the voters, as well as the idea of 
their primary role as defenders of the 
people; so, the lexical unit ‘friend’ in-
cludes the sense of closeness, kindness, 
understanding, help etc; the lexical unit 
‘advocate’ includes the semes of defense, 
support etc.: I pledge to you that if we are 
elected you will have a friend and advocate 
in the White House;
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One more variant of such techniques 
is at work when direct contacts with vot-
ers are mentioned: I knew those voters, 
and knew their families. By mentioning 
not only contacts with voters but also 
their families the stronger effect was 
achieved.

In the following example by saying 
that government was put back on the side 
of people Palin appeals to one of the ma-
jor principles of democracy, namely that 
it is power exercised by people and for 
people: We put the government of our state 
back on the side of the people.

The second group of techniques play-
ing up to the voters is making themselves 
look like ‘one of them’. This is very often 
achieved by using inclusive pronouns ‘we’, 
‘our’, ‘us’, ‘ourselves’: If our state wanted a 
bridge, we’d build it ourselves. In the fol-
lowing example the politician has com-
pletely distanced herself from her political 
activity speaking to the voters as if she 
were just an ordinary voter: We tend to 
prefer candidates who don’t talk us one 
way in Scranton and another way in San 
Francisco.

Another possibility is comparing 
themselves and their families with the 
ordinary people, talking about the same 
day-to-day practices and problems: Our 
family has the same ups and downs as any 
other… the same challenges and the same 
joys. This very example was one in a chain 
of utterances about Sarah Palin’s family, in 
which she tells the voters about her chil-
dren (one of whom is in Iraq), her hus-
band, and finally mentions their last child 
who belongs to the children with special 
needs.

As media language is becoming the 
subject of primary importance, in the 
modern world characterized by immense 
development of mass communication 
technologies, the study of manipulation 
techniques is increasingly becoming a 
fairly topical issue in politology, sociolo-
gy, psychology as well as linguistics.

On having outlined three interpreta-
tions of the notion of discourse we have 
attempted to formulate our understand-
ing of the discourse, which is based on the 
approach proposed by Sheighal E., name-
ly discourse as a text or an act of oral 
communication, connected with coherent 
and cohesive logical construction and 
linguistic ties of local and global nature to 
the aim of realization of certain author’s 
informative, argumentative or other com-
municative purpose.

The analysis of theoretical literature 
on manipulation in media discourse has 
led us to the conclusion that the choice of 
certain techniques and mechanisms of 
presenting information, special linguistic 
means of different levels influence the 
structure of thinking and the process of 
perceiving and structuring the reality. We 
have also analyzed the available typology 
of manipulation technologies, and ap-
plied it to analyzing speeches by Sarah 
Palin.

On the discoursive level, the major 
techniques used are playing on people’s 
sensitivities, striking the most sensitive 
chord, repetition, misleading the public and 
the voters, misinterpreting and misrepre-
senting opponents views, overstatement, 
populist attitudes/behavior.

Political discourse is one of the most 
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vivid, emotional and expressive genres 
for discourse analysis, as it is aimed at 
making recipients perform certain ac-
tions. For this reason, it will not cease 
presenting new material for analysis with 
old manipulation techniques becoming 
too evident to be used and new arising. 
With this in view, the prospective direc-
tions of further research of the topic in-
clude extending the basis of analysis and 
compare the same speaker’s discourse at 
different stages and including other 
speakers’ discourses for comparison with 
Sarah Palin’s.
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Відомо, що кожна людина в сус-
пільстві виконує певні соціальні ролі, 
що виявляються в її діях і визначають-
ся професією, діяльністю, статтю, ві-
ком, реальними стосунками з іншими 
людьми. Виконання певних соціаль-
них ролей позначається на комуніка-
ції, адже її учасниками завжди є люди 
з властивими їм соціальними, психо-
логічними, когнітивними, світогляд-
ними особливостями, які й формують 
неповторність конкретної мовної осо-
бистості [1, c. 107]. Серед найважливі-
ших особистісних чинників комуніка-
ції дослідники виокремлюють саме со-
ціальні та комунікативні ролі.

У спілкуванні для досягнення яко-
їсь конкретної мети людина створює 
певний образ, тобто виконує якусь 
комунікативну роль, що є відносно по-
стійною, внутрішньо зв’язаною і очі-
куваною іншими системою комуніка-
тивних вчинків індивіда, великою мі-
рою визначається його соціальним 
статусом, віковими, ґендерними та ін-
шими чинниками [4, c. 32]. Комуніка-
тивні ролі можуть бути зрозумілими 
відразу, з перших реплік учасників 

спілкування, а можуть виявлятися по-
ступово, під час інтеракції. Загалом, 
учасники комунікативних актів вико-
нують безліч комунікативних ролей.

Отже, перебіг інтеракції значною 
мірою залежить від соціальних пози-
цій учасників спілкування, а також їх-
ніх внутрішніх (насамперед психоло-
гічних) станів. Ці соціопрагматичні 
аспекти визначають комунікативні 
ролі адресанта і адресата. На виконан-
ня комунікативних ролей впливають 
також ґендерні стосунки комунікато-
рів, їхня комунікативна поведінка, 
адже ґендерні особливості разом з кла-
совою приналежністю і віковими ха-
рактеристиками учасників спілкуван-
ня належать до головних понять соці-
альної структури суспільства, що ма-
ють значний вплив на перебіг 
комунікації.

Варто зазначити, що ґендерні від-
мінності мовлення, перш за все, мають 
соціальну, а не біологічну природу. 
Вони залежать від різних соціальних 
статусів чоловіків та жінок, розподілу 
соціальних ролей, форм діяльності, 
відмінностей у поведінці та емоційних 
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характеристик, виховання та способів 
соціалізації дітей, у системі очікувань 
та норм [5, с. 127]. Велику роль відігра-
ють ґендерні стереотипи (механізми, 
що забезпечують закріплення і тран-
сляцію ґендерних ролей від покоління 
до покоління) [1, c. 112]. Загалом, саме 
соціокультурні норми, а не біологічна 
стать, яка протиставляється поняттю 
“ґендер”, визначають психологічні 
якості, моделі поведінки та комуніка-
ції, професію чоловіків та жінок.

Сучасні лінгвістичні дослідження 
ґендерних характеристик зосереджу-
ються на вивченні двох головних про-
блем: мови та відображенні в ній ґен-
деру і комунікативної поведінки чоло-
віків та жінок. В межах останньої до-
сліджується специфіка чоловічого і 
жіночого мовлення, а саме типові 
стратегії, вибір лексичних одиниць та 
синтаксичних конструкцій, способи 
досягнення успіху в комунікації тощо. 
У лінгвістиці навіть з’явилося таке по-
няття як “лінгвоґендер ”, яке було вве-
дене А.  Г.  Фоміним для позначення 
прояву психосоціальних характерис-
тик особистості у мові. Виділяючи осо-
бливий тип дискурсу (ґендерний), він 
розглядає ґендер як складову дискур-
сивних репрезентацій особистості.

Варто зазначити, що комунікативна 
поведінка чоловіків та жінок залежить 
і від особливостей особистості й тем-
пераменту. Психологи стверджують, 
що жінки більшою мірою екстраверт-
ні, товариські, активні, емпатичні 
(співчутливі) та дбайливі, а чоловіки 
більш автономні, настійливі, автори-
тарні й інтелектуальні. Відповідно, чо-

ловічий стиль спілкування Ф. С. Баце-
вич визначає як активний і предмет-
ний, але водночас змагальний і кон-
фліктний. Він відрізняється емоційною 
стриманістю. Мовлення жінок навпа-
ки насичене засобами опису почуттів, 
настроїв, емоцій [3, с. 106].

Щодо конфліктів, які виникають 
під час спілкування, то чоловіки-полі-
тики вирішують їх раціонально, через 
аргументи і переконання, а жінки біль-
ше схильні до емоційного вирішення 
таких конфліктів. Загалом, жінкам лег-
ше порозумітись з тим співрозмовни-
ком, який має з ними багато спільного. 
Чоловіки, навпаки, більше цінують 
розбіжності між собою та партнером 
по комунікації [6, c. 243].

Цікавими є особливості невербаль-
ного спілкування чоловіків і жінок. 
Наприклад, чоловіки набагато частіше, 
ніж жінки, використовують жести. 
Зате жінки більше усміхаються, навіть 
тоді, коли вони не почуваються щасли-
вими; це пов’язано із соціальними пра-
вилами і вимогами, згідно яких жінки 
повинні бути експресивнішими за чо-
ловіків. Посмішка чоловіків є менше 
емоційною, адже за тими ж таки пра-
вилами чоловікам слід бути емоційно 
нейтральними [2, с.  466]. Саме тому, 
вони рідше використовують міміку, 
хоч частіше кивають головою. Жінки 
через міміку передають повідомлення 
адресату і отримують інформацію, 
якщо вони є слухачами. Що стосується 
постави, то під час спілкування пред-
ставники жіночої статі є напружені-
шими, ніж чоловіки, які, зазвичай, по-
чувають себе вільно і невимушено.
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Велику роль відіграє і дистанція 
між учасниками спілкування. Жінки 
намагаються скоротити цю дистанцію, 
віддаючи перевагу спілкуванню пліч-
о-пліч. Чоловіки вимагають більше 
особистого простору і, зазвичай, спіл-
куються, стоячи навпроти свого спів-
розмовника. Зате вони легко порушу-
ють особистий простір партнера по 
комунікації, особливо, якщо це жінка.

Що ж стосується аспектів спілку-
вання, пов’язаних із мовним кодом, то 
дослідники лінгвоґендерологічних 
проблем [1, с. 115; 3, с. 106] зазначають, 
що в мовленні чоловіків простежуєть-
ся більша кількість іменників і дієслів; 
жінки віддають перевагу прикметни-
кам і прислівникам. Крім того, у мов-
ленні жінок частіше трапляються ак-
туалізатори, сигнали існування зво-
ротного зв’язку і уваги до слів співбе-
сідника. Жінки спокійніше реагують 
на перебивання, їх мовний код містить 
більше засобів ввічливості та менше 
грубих і лайливих виразів. Явище не-
точного (приблизного) називання 
предметів є ще однією особливістю 
мовлення жінок-політиків, на відміну 
від мовлення чоловіків, які намагають-
ся називати все чітко і точно [1, с. 115].

Варто також зазначити, що до голо-
вних факторів, що систематизують ха-
рактеристику ґендерної комунікатив-
ної поведінки І. А. Стернін відносить: 
комунікативну емоційність, характер 
підтримування комунікативного кон-
такту, комунікативний тиск, комуніка-
тивний контроль, коло спілкування і 
тип співрозмовника, яким надається 
перевага, орієнтацію на співрозмовни-

ка, комунікативну дистанцію, співвід-
ношення вербального і невербального 
спілкування, жестикуляцію, міміку, 
гучність, темп спілкування [3, с. 106].

Деякі дослідники, зокрема О.  І. Го-
рошко, вважають, що ступінь прояву 
ґендерних відмінностей у мовленні за-
лежить і від самої мови. Існують мови 
(наприклад, англійська, російська, ні-
мецька), де ці відмінності мають ймо-
вірний характер і проявляються у ста-
тистичних закономірностях вживання 
певних мовних засобів. Проте зазна-
чені мови в цьому аспекті різняться 
між собою. Наприклад, в німецькій 
мові ступінь прояву ґендерних відмін-
ностей вищий, ніж у російській. Крім 
того, існують мови з інвентарними від-
мінностями у вживанні мовних засо-
бів, наприклад, японська, де розділя-
ють чоловічу та жіночу підмову.

Викладене дає підстави вважати, 
що дослідження ґендерної комуніка-
тивної поведінки учасників політично-
го дискурсу повинно здійснюватися з 
урахуванням статусу учасників кому-
нікації та їхніх рольових відносин, що 
визначаються соціальною ситуацією і 
змінюються разом з нею. Загалом, вер-
бальне та невербальне спілкування жі-
нок-політиків і чоловіків-політиків, 
їхня комунікативна поведінка мають 
багато відмінностей на всіх рівнях, що 
необхідно враховувати під час аналізу 
політичного дискурсу.
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Оскільки зі стрімким зростанням 
економіки та розвитком суспільства 
реклама проникла практично в усі га-
лузі життя людини, вивчення особли-
востей рекламних текстів не може 
бути поза увагою дослідників-лінгвіс-
тів. Зокрема тому, що рекламний дис-
курс відіграє значну роль у сучасному 
використанні мови як засобу взаємодії 
та інструменту відображення соціо-
культурної дійсності. Сучасні дослід-
ники рекламного тексту стверджують, 
що основна функція реклами полягає у 
тому, щоб у результаті передачі інфор-
мації здійснити вплив на адресата ре-
клами, досягти бажаного комунікатив-
ного ефекту, тобто змінити поведінку, 
систему ціннісних орієнтацій адресата 
в потрібному для рекламодавця на-
прямку; добитись того, щоб споживач 
віддав перевагу саме товару з реклами 
[2;7].

Мова рекламних текстів миттєво 
реагує на появу нових ідей та подій, а 
зміни в будь-якій життєвій сфері не-
минуче відбиваються в рекламних тек-
стах. Дослідження особливостей ре-
кламних текстів привертає увагу зару-
біжних та вітчизняних дослідників 
(Д.Огілві, Г.Картер, Ф.Котлер, Дж. Сі-
вулка, Ч.Сендідж, В.Фрайбургер, К.
Ротцолл, У.Уеллс, О. Медведєва, О. Зе-

лінська, Н. Добробабенко, В. Музи-
кант, Т.Серьогіна, К. Серажим та ін-
ших).

Предметом сучасних досліджень 
стали стилістичні, лексичні, синтак-
сичні та прагматичні аспекти реклами 
(Г. Абрамова, Л. Баркова, Г. Кузнецова, 
М. Щербина, Г.  Лукша, І.  Шестакова); 
вивчення соціальних та лінгвопрагма-
тичних характеристик мови реклами 
(О. Мартинюк, П. Землянський, Е.
Макгрегор, Ю. Сорокін, Л. Дергачова, 
С. Бритт, Д.Огілві, Е.Тернер); дослі-
дження вербальних компонентів ре-
кламного тексту, а саме рекламного 
слогана та рекламного заголовка 
А.В. Литвинова, О. Солошенко, Т. Сур-
жикова). Незважаючи на велику кіль-
кість проведених досліджень, лінгвіс-
тичні особливості рекламних англо-
мовних текстів висвітлені ще недостат-
ньо. Метою даного дослідження є 
охарактеризувати особливості та спе-
цифіку організації англомовних ре-
кламних текстів у різних аспектах.

Прагматична спрямованість будь-
якого рекламного тексту полягає в не-
обхідності спонукати адресата до дій, 
які можуть бути виражені вчинком, 
або зміною думки про предмет рекла-
ми. Ефективність комунікації за допо-
могою реклами полягає саме в тому, 

ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВСТІ АНГЛОМОВНОГО 
РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ

Бойчук Н.В.,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практики англійської мови, 
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
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наскільки вдався цей вплив. Унікаль-
ність реклами пояснюється тим, що 
вона володіє надзвичайно широкими 
інформаційними можливостями: ви-
користовує різні канали масової кому-
нікації, які дозволяють встановлювати 
і підтримувати контакти з масовою 
аудиторією [4].

Дослідниця І. Мойсеєнко ствер-
джує, що реклама як одна з форм мов-
ної комунікації має істотну відмінну 
рису: часто комунікація відбувається в 
умовах, які можна визначити як не-
сприятливі, оскільки реклама є так 
званим «одностороннім» типом кому-
нікації. Це до деякої міри звужує 
спектр можливих механізмів впливу 
на аудиторію. Наявність у рекламному 
тексті сукупності вербального та візу-
ального компонентів рекламного тек-
сту дозволяє трактувати рекламний 
текст як паралінгвістичний, у якому 
невербальні засоби набувають особли-
вої значущості, формують разом із 
вербальними засобами його змістов-
ний і прагматичний аспект і виступа-
ють як релевантні для його типоутво-
рення [5, 34-37].

За О. Проніною прагматичний ас-
пект рекламного тексту безпосередньо 
проявляється в його особливій органі-
зації: вибір граматичних і лексичних 
одиниць, стилістичних прийомів, осо-
бливий синтаксис, організація друко-
ваного матеріалу, використання еле-
ментів різних знакових систем [6, 108]. 
Безумовно, гра слів і образів, спотво-
рення орфографії та ідіом, «непра-
вильний» синтаксис і незвичайне ви-
користання розділових знаків також є 

характерними рисами рекламних тек-
стів, котрі сприяють створенню успіш-
них рекламних повідомлень [4, 96-99].

Як зазначалося вище, в рекламному 
тексті можна спостерігати велику кіль-
кість різноманітних стилістичних при-
йомів. Для кращого розуміння наведе-
мо декілька прикладів. У рекламному 
тексті біжутерії торгової марки «Дамі-
ані» використано алюзію: DAMIANI. A 
girl’s best friend. У рекламі авіакомпанії 
«СвісЕйр» вжито перифразу: OLD 
LOVE NEVER DIES. У рекламі авіаком-
панії «Люфтганза» ми спостерігаємо 
повтор синтагм (анафору):WE SPOIL 
OUR PASSENGERS AS MUSH AS WE 
SPOIL OUR AIRCRAFT. У тексті, що 
рекламує мережу готелів Холідей Ін, 
навмисно спотворено правопис слова 
уікенд (weekend): Don’t have a 
WEAKEND...Have a WEEKEND

Сучасні дослідники також виокрем-
люють різні види синтаксичної побудо-
ви речень, що використовуються для 
посилення виразності реклами, серед 
яких парцеляція, сегментована кон-
струкція, конструкція «запитання-від-
повідь», паралелізм, градація та інші 
приклади динамічного синтаксису [7]. 
Для стилю реклами характерними є 
короткі речення простої структури. 
Здебільшого це спонукальні речення:

DISCOVER GOLD. (BENSON AND 
HADGES)

DISCOVER THE WORLD’S MOST 
SATISFYING CIGARETTE. (реклама 
торгівельної марки «Кемел»). Серед 
способів побудови речень, властивих 
рекламі, досить поширеними є неповні 
еліптичні речення. Оформлення пев-
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них висловлювань в якості окремих 
речень і їх виділення за допомогою 
графічних знаків: дужок, тире тощо, 
посилює експресивність тексту. Також 
у рекламних текстах зустрічається ве-
лика кількість абревіатур, котрі вико-
ристовуються з метою підвищення їх-
ньої інформативності та економії ре-
кламного простору [1].

Особливості рекламного тексту ви-
магають ретельного відбору мовних 
засобів з урахуванням цілей і задач 
рекламного впливу. Тому неприйнят-
ними в рекламі можна вважати слова, 
що викликають негативні емоції, такі 
як збитки, втрати, невигідно, завтра, 
оскільки негативні емоції створюють 
недовіру до товару і, зрештою, знижу-
ють ефективність рекламного впливу. 
Навпаки, використання таких пози-
тивно забарвлених слів як прибуток, 
вигідно, доходи, економія, дешево, 
зручно, впевненість, сьогодні, благо-
получчя, здоров’я, радість, насолода, 
підсилює ефективність звернення до 
споживача [2, 14].

Отже, можна зробити висновок про 
те, що у рекламному тексті відобража-
ються мовні тенденції, котрі існують у 
соціумі. В основі створення рекламних 
англомовних текстів лежать такі прин-
ципи як інформаційна та семантична 
насиченість, лаконічність, оригіналь-
ність та влучність. Власне мета рекла-
ми впливає на способи організації тек-
сту, змушує авторів текстів вдаватися 
до нестандартних мовних рішень. 

Процес створення рекламного тексту 
акумулює в собі значну кількість поза-
мовних факторів, які теж впливають 
на його мовну організацію.
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Постановка проблеми. З початком 
розбудови ринкових відносин в Украї-
ні до нашого медійного простору 
стрімко увірвалася реклама. Явище, 
що займало вже на той час міцні по-
зиції на Заході, і нове для жителів по-
страдянських держав, поступово на-
бирало обертів і стало невід’ємною 
частиною нашого життя. Реклама не 
тільки виконує свою головну функ-
цію – рекламування товару, а й стала в 
своєму роді одним з видів мистецтва, 
що поєднує в собі соціокультурне від-
дзеркалення складених в суспільстві 
гендерних стереотипів (маскулінності 
та фемінності) та почуття гумору. Саме 
тому вивченню гендерних характерис-
тик реклами приділяється зараз осо-
блива увага.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Оскільки реклама прийшла до 
нас з Заходу, гендерні аспекти в рекламі 

широко вивчаються західними вченими. 
Серед українських вчених це: Зірка В.В. 
[1], Малишенко А.О. [3], Мартинюк А.П. 
[4], Крутько Т.В. [2]. Було виявлено, що 
докладно вивчили і описали функціону-
вання гендерно-маркованих одиниць в 
сучасному англомовному рекламному 
дискурсі в своїх працях лише Семеній 
Т.О. [5], Крутько Т.В. [2] та Мартинюк 
А.П., який під гендерно-маркованими 
елементами розуміє «одиниці, які тема-
тизують основних актантів гендерно ре-
левантної предметно-референтної ситу-
ації, – референтів чоловіка й жінку. Гра-
матичні та номінативні засоби, які від-
бивають статеву належність референта, 
тобто граматичні форми особових, при-
свійних займенників третьої особи од-
нини, а також лексичні номінації чолові-
чої та жіночої референції. У рекламному 
дискурсі гендерно-марковані одиниці 
виконують атрактивну функцію, сегмен-
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тують аудиторію і беруть участь у забез-
печенні регулятивного впливу на 
суб’єкта дискурсу» [4, с. 305].

Таким чином, тема визначення і ви-
користання гендерно-маркованих лек-
сичних одиниць є недостатньо розкри-
тою в наукових публікаціях, що визначає 
важливість цієї теми в дослідженні ген-
дерних аспектів англомовної реклами.

Мета статті – проаналізувати лінг-
вопрагматичний аспект використання 
гендерно-маркованої лексики в англо-
мовних рекламних текстах періодич-
них видань чоловічої та жіночої орієн-
тації, дослідити закономірності вико-
ристання гендерних аспектів в рекламі 
та визначити типізацію гендерно-мар-
кованої лексики.

Основні результати дослідження. 
Гендерний аспект в рекламі проявля-
ється використанням гендерно-марко-
ваної лексики. Основними формами 
лексичних гендерно-маркованих оди-
ниць є іменники чоловічого або жіно-
чого роду, що використовуються в ре-
кламних текстах у якості звернення 
або підмета, що називає основного ді-
ючого персонажа рекламного повідо-
млення. Звернення може бути іменни-
ком (lady, man, woman, girl, boy тощо) 
або займенником (you). Звернення ви-
користовується в рекламних текстах 
найчастіше, оскільки воно допомагає 
сегментувати аудиторію, встановити 
необхідний контакт з потенційним ре-
ципієнтом, досягти бажаної емоційної 
реакції прийняття та розуміння ре-
кламного тексту та позитивного 
сприйняття рекламованого товару та 
бажання його придбати. Іменники в 

якості підмета можуть визначати голо-
вну діючу особу-персонажа категорі-
ально:

«Сan’t keep a good woman down» [8]
«The men’s fragrance by Ralph 

Lauren» [7]
Головна гендерна ознака людини є 

невід’ємною від віку адресанта та його 
соціального статусу. Оскільки реципі-
єнтами більшості рекламних повідо-
млень є молоді люди та дівчата, то 
дуже часто використовуються нефор-
мальні лексеми, характерні для моло-
діжного вжитку.

Click here pal, it’s cool! [7]
Для звернень до молоді використо-

вуються такі як «guy» (хлопчина), girl 
(дівчина, дівчинка) та інші.

«It’s good to be a girl» [8]
Доповнюючи гендерний аспект ви-

користовуються лексичні одиниці, що 
містять с собі інформацію про суспіль-
но-соціальні ролі реципієнта (mother, 
sister, bride, father, dad та ін.).

«Imagine...the music begins, the door 
opens, the bride (наречена) appears, and 
the crowd gasps!» [6]

For the businessman who knows what 
he wants. [7]

Займенники другої особи однини 
you та першої особи однини I дуже 
часто використовуються в рекламних 
повідомленнях з метою наблизити ре-
ципієнта рекламного повідомлення до 
створеного рекламою образу-персона-
жу, змусити людину порівнювати себе 
з персонажем-героєм та змусити при-
дбати товар або послугу, що допоможе 
звичайній людині стати або відчути 
себе подібним цьому героєві.
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I want my MTV. (MTV) [9]
Використовуються також грама-

тичні форми особового займенника 
другої особи однини Your з викорис-
танням різних частин тіла або чогось 
іншого «Вашого»:

What your skin has been thirsting for. [6]
Have you had your break today? (Mc 

Donald’s) [9]
Використання займенників третьої 

особи (he, she, him, her) відчужує по-
купця від створеного в рекламі образу, 
тому під час проведення досліджень 
рекламних текстів виявлені поодинокі 
випадки їх вживання:

«A new fragrance for her» [8]
Найбільший маніпулятивний ефект 

з використанням реклами досягається 
завдяки впливу на емоційну сферу ре-
ципієнта такими гендерно-марковани-
ми лексичними одиницями як queen, 
king та інш., що в даному випадку під-
креслюють не суспільний статус а ви-
нятковість адресата рекламного пові-
домлення, його унікальність.

«What a way to feel like queen for a 
day!» [9].

У рекламних текстах, орієнтованих 
на жінок, дуже часто використовуєть-
ся інтимна лексема-звернення baby. 
Має зміст «молода приваблива дівчина 
(жінка)». Воно має позитивне емоцій-
не забарвлення. Відтінки сексуальнос-
ті, носієм яких є це звернення, акцен-
тують увагу на привабливості жінки-
реципієнта рекламного повідомлення 
та її молодості (незалежно від її віку 
насправді).

Click over here Sweet Baby and get 
South Park on video today! [8]

Іменники та займенники множини, 
що використовуються в рекламі (we, 
they), акцентують увагу реципієнта на 
спільному підході до вирішення про-
блеми споживача.

We made the best Civic even better. [7]
Гендерний аспект в рекламі проявля-

ється не тільки безпосередньо звернен-
ням до чоловіка або жінки, але й комп-
лексом мовних особливостей тексту, які 
перш за все здійснюються за допомогою 
використання певних лексичних оди-
ниць та ілюстрацій. До мовних показни-
ків чоловічої реклами належать: логіч-
ність, лексика, що відображає стереоти-
пи маскулінності (преобладання, ризик, 
перемога та ін.), чітка структура побудо-
ви тексту, наявність в тексті елементів 
технічної лексики, професіоналізмів, на-
казового способу дієслова.

Для жіночої реклами характерні: 
спілкування у формі діалогу, емоцій-
ність, підкреслення простоти користу-
вання товаром, перевага емоційної ха-
рактеристики товару над технічною. 
До лексем, що використовуються у жі-
ночій рекламі, належать наступні: 
beautiful, more beautiful, the most 
beautiful, radiance, youthfulness, softness, 
tenderness, lightness, brilliant, unique. 
Жіночі товари наділяють привабливи-
ми зовнішніми характеристиками: 
beautiful, brilliant, а також ототожню-
ють з традиційно жіночими якостями: 
gently cares, soft action і т.п.

Beautiful hair in a single step. [6]
Згідно чоловічих гендерних стерео-

типів, товарам надають такі якості, як 
активність, стрімкість, надійність в 
будь-якій ситуації, потужні дія, витри-
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валість, що характеризує категорію 
маскулінності. Відповідно до цих якос-
тей в рекламі, що орієнтована на чоло-
вічу аудиторію, для характеристики 
товарів використовуються наступні 
лексеми: activity, swiftness, reliability in 
any situation, powerful action, endurance.

Empover your confidence. [7]
Висновки та пропозиції. Останнім 

часом, рамки гендерних стереотипів 
розсуваються і використання гендерно-
маркованої лексики стає неочікуваним і 
нетиповим. Стосовно чоловічої реклами 
в друкованих періодичних виданнях  – 
це використання фемінних прикметни-
ків та жіночої гендерно-маркованої лек-
сики, а стосовно жіночої гендерно-мар-
кованої лексики – навпаки.

The Pover of Dreams. [7]
Таким чином рекламісти намага-

ються показати чоловіка не бездуш-
ним, а жінку такою, що має не тільки 
привабливу зовнішність, але й розум 
та почуття. Усе частіше в рекламі за-
стосовують цікаві лексичні комбінації 
та звороти з метою привернути увагу, 
вдало грають на головних інстинктах 
як чоловіків так і жінок:

Sadomintochist? The curiously strong 
mints. [7]
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The study of metaphor rendering has 
passed into a new dimension recently 
with the development of cognitive lin-
guistics. Since the understanding of meta-
phor has widened  – it has started to be 
seen as one of the ultimate mechanisms of 
human thinking and cognizing the world, 
the need for substantiating its rendering 
in a new light arises. Within the domain 
of translation studies and contrastive lin-
guistics the new trend appeared, which 
bases on studying metaphor rendering 
through connecting the concepts under-
lying phenomena and objects of reality in 
different cultures.

In linguistics, the studies of conceptu-
al metaphors have been held by G. Lakoff 
and M. Johnson, M. Black, D. Davidson, I. 
Richardson, N. Arutiunova, A. Baranov, 
O. Kubriakova, A. MacCormack, V. 
Maslova, V. Evans and M. Green and 
many others. In translation studies the 
new approach to rendering metaphors is 
represented by V. Krupnov, N. Sklad-
chikova, P. Newmark, V. Leonardi, P. Top-
er, N. Romaniuha, L. Kaluzhskaya and 
others. They have become the theoretical 
basis of the research.

The cognitive linguistics has become 
the foundation for the new accents in the 
comprehension of language and languag-
es interaction. These accents give some 
opportunities for the study of the interac-
tion between human mind and cognitive 
processes. The central problem of the 
cognitive linguistics is represented by the 
construction of the model of the language 
communication as the base for the ex-
change of knowledge [1, 32].

There is no denying that metaphor oc-
cupied the special role in the sphere of 
cognitive linguistics. It is due to the fact 
that on the background new directions of 
linguistics developing metaphor becomes 
a unifying phenomenon; its study is at the 
foundation of cognitive science develop-
ment. A detailed examination of meta-
phor as a way of thinking was suggested 
by E. McCormack. In his publication ‘The 
cognitive theory of metaphor’, he defines 
metaphor as a cognitive process [5, 359]. 
The author sees metaphor as a result of a 
chain of organized operations comparing 
semantic concepts, largely disparate, 
within the human mind. However, as the 
scholar observed, on the one hand, meta-
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phor implies the existence of similarities 
between semantic properties of referents, 
as it should be understood, while on the 
other hand it implies certain dissimilarity 
between them, as it is designed to create a 
new meaning.

Accordoing to G. Lakoff and M. John-
son metaphor is in fact a fundamental 
property of everyday use of language. 
Conceptual metaphors underlie a system 
of related metaphorical expressions that 
appear on the linguistic surface. Similarly, 
the mappings of a conceptual metaphor 
are themselves motivated by image sche-
mas which are pre-linguistic schemas 
concerning space, time, moving, control-
ling, and other core elements of embodied 
human experience [4, 389].

A number of universal explanatory 
schemes are reflected in conceptual meta-
phors. According to G. Lakoff, using met-
aphor for understanding the experience is 
one of the major triumphs of human 
thought. Rational thinking is largely 
based on a metaphorical model. Any ad-
equate approach to rationality requires 
the use of imagination, and imagination is 
inseparable from the metaphorical rea-
soning [4, 402].

Thus, conceptual metaphor is an im-
portant factor in the development of hu-
man consciousness. Conceptual meta-
phor has a number of properties. Firstly, 
conceptual metaphor is systemic. G. La-
koff and M. Johnson thought that meta-
phorical representation of the concepts is 
systemic in nature. In this regard, they 
have identified a number of conceptual 
metaphors, models, operating in the hu-
man mind (like ‘love is a journey’). Sec-

ondly, conceptual metaphor allows un-
derstanding the concepts (from target 
domain), which may very different from 
the original ones (from source domain). 
Thirdly, conceptual metaphor allows un-
derstanding concepts based on other con-
cepts, which serve the basis of analogy. M. 
Minsky argues that analogy, based on 
conceptual metaphor, ‘give us the oppor-
tunity to see an object or idea, as it were, 
in the light of another object or idea that 
makes it possible to apply the knowledge 
and experience gained in one domain to 
solve the problem in another domain’ [7, 
292].

The problem of the ways of translating 
metaphors has traditionally been consid-
ered one of both most important and 
most complicated problems of the theory 
of translation. Realization of the cognitive 
potential of metaphors makes the prob-
lem of transacting them even more com-
plicated. As the scholar states, the concep-
tual theory of metaphor reflects the es-
sence, aim and mechanism of the func-
tioning of metaphor as a way of human 
thinking. Therefore, when studying ren-
dering of conceptual metaphors, it is nec-
essary to approach the problem from the 
point of view of communicative-pragmat-
ic and cognitive linguistics. Such ap-
proach presupposes fulfilling the follow-
ing tasks while analyzing the ways of 
rendering metaphors. So, it is necessary to 
describe metaphorical semantics as a sys-
tem of mutually related elements (original 
meaning of the word; image, which is cre-
ated as a result of comparison; new no-
tional sense; new nomination resulting 
from the use of metaphor). Analyzing the 
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type and function of the metaphor and 
showing the realization of the pragmatic 
effect of metaphor on the semantic and 
cognitive levels is important for building 
the basis for the next step. Finally, the 
translator should analyze the strategy of 
translating metaphor taking into account 
the previously named points in source 
and target texts.

All metaphors can be translated, as far 
as their existence characterizes any lan-
guage. She insists that translation is an 
intercultural communication functioning 
within the dialogue of cultures. Hence, 
metaphor belongs to culture, and cultur-
ally significant concepts easily form meta-
phors.

Most often the works dedicated to the 
analysis of the ways of rendering meta-
phors were concerned with metaphors as 
stylistic devices, though the necessity to 
penetrate deep into ‘building material’ 
was sometimes mentioned as a necessary 
precondition of an adequate translation 
[1, 5]. Also, often the central problem of 
translating metaphors is defined as a 
problem of keeping the specifics of the 
image. So, M. Morozov stresses that the 
difference is of primary importance be-
tween ‘image-bearing expressions’ and 
‘fossils’. Accordingly, they are translated in 
different ways: images are recreated in 
translation, while fossils are rendered on 
the basis of their sense. The same scholar 
argued that the law of the integrity of 
metaphor should be kept, i.e. the necessi-
ty of keeping the relation of the elements 
of metaphor in its figurative and direct 
meanings [8, 29]. However, in this case 
the danger exists that a translator will find 

natural lexical combinations in the recipi-
ent language so that metaphors do not 
seem strange or unknown to the language 
speakers and did not bring new associa-
tions in to the sense of metaphor.

Another problem is the imagery cre-
ated by the author. Translators have to 
take into account the character of the im-
age and its role in certain text in order to 
decide whether the image should be kept 
in translation or it may be substituted by 
another image. Usually simple metaphors 
are easily rendered in translation, while 
sustained metaphors often require substi-
tution of the image.

Z. Maalej discusses the problem of 
rendering metaphors from the point of 
view of theory of meaning. The scholar 
stated that anything expressed in one lan-
guage may be rendered into another one, 
as far as what has been said should have 
the meaning in the recipient language [13, 
5].

E. Nida and G. Catford analyzed trans-
latability taking into account the notions 
of the main feature and equivalence. E. 
Nida argued that there are two different 
types of equivalence, namely formal 
equivalence, or also formal correspon-
dence, and dynamic equivalence. Formal 
correspondence ‘focuses attention on the 
message itself, in both form and content’, 
unlike dynamic equivalence, which is 
based upon ‘the principle of equivalent 
effect’ [15]. Thus, it is a translation prin-
ciple according to which a translator seeks 
to translate the meaning of the original in 
such a way that the TL wording will trig-
ger the same impact on the TC audience 
as the original wording did upon the ST 
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audience. Similarly, G. Catford substanti-
ates formal significance and textual 
equivalence. He saw the conditions of 
maintaining equivalence in taking into 
account the following factors: rules of 
translating metaphors, rules of translating 
certain types of texts, and culture [15].

Scholars generally agree that the 
choice of the method of translation de-
pends on: functions of metaphor, stylistic 
characteristics of the text and the device, 
rules and norms of the type of text and 
the task of the translator.

Metaphors rarely fulfill only one func-
tion in the text. Thus, whether the author 
considered the most important to create a 
vivid image or communicate his way of 
seeing certain phenomena should be tak-
en into consideration by the translator. 
Metaphor plays an important role in re-
vealing the author’s ideas and worldview, 
in communicating to the readers his way 
of seeing the world.

Stylistic norm in most cases deter-
mines both the necessary level of equiva-
lence and the dominant function of the 
text, rendering of which constitutes the 
main task of the translator. It should also 
be noted that inter-lingual transforma-
tions of metaphors involve the change of 
both the form and the content, having 
thus formal-semantic character.

Translation of literary text, as well as 
any other text is to be performed accord-
ing to certain requirements, the set of 
which is usually defined as a norm of 
translation. One of its kinds, genre and 
stylistic norm defined as the requirement 
of the adequacy of the translation to the 
dominant function and stylistic charac-

teristics of the type of the source text 
guides the translator of a literary text. The 
choice of the type of the translated text is 
determined by the character of the origi-
nal; stylistic requirements to it consist in 
the set of normative rules characterizing 
the texts of analogous type in the target 
language.

As far as we discuss the translation of 
belles-lettres style texts, the task of the 
translator is actually a whole complex of 
smaller tasks. First of all it consists in 
finding that intended effect upon the lan-
guage into which he is translating which 
produces in it the echo of the original. 
This is a feature of translation which basi-
cally differentiates it from the poet’s work, 
because the effort of the latter is never 
directed at the language as such, at its to-
tality, but solely and immediately at spe-
cific linguistic contextual aspects [10; 11; 
12; 15].

T. Kazakova distinguishes the main 
elements to be taken into account in the 
process of translation are: the level of 
metaphoricity of the text, the extent of the 
development of the metaphoric model in 
the text and the inner form of the meta-
phor. As the scholar points out, an impor-
tant part of the translator’s instruments 
namely such transformations as general-
ization or concretization, descriptive 
translation, substitution of the symbol etc. 
harm the metaphoricity of the original. 
As she notices, translation of metaphor by 
way of explication causes the decrease of 
the metaphoricity of the text, stylistic lev-
eling, the loss of stylistic diversity of the 
text, reduction of the verbal diversity [3, 
11].
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The scholar also discussed the main 
reasons causing difficulties in translating 
metaphors, the main of which are differ-
ent cultural status of the concept in the 
two languages, difference of semantic 
fields of the original metaphor and trans-
leme and belonging of the original meta-
phor and transleme to different registers 
[3, 12].

Several approaches may be distin-
guished to defining the types of transfor-
mation metaphors are subject to in the 
process of translation. N. Pavlenko di-
vides the changes according to the char-
acter of information changed. As the 
scholar notes, the sphere of the use of 
metaphor is the poetic text, where the 
main functions are aesthetic first of all, 
which is followed by the communicative 
function, as it is aimed at invoking an im-
age, not just giving information [9].

Three main types of transformations 
are stylistic transformation, which involve 
the change of stylistic device to render the 
function, semantic transformations, 
where the semantic structure of the origi-
nal and translated devices differs, and 
structural transformation, which presup-
poses the change of grammatical struc-
ture of the metaphor. The most compli-
cated type is the one involving several 
types of transformations, i.e. the change 
of the stylistic status of the translated unit 
(like the change of metaphor into meta-
phoric epithet) and semantic structure of 
the image. Depending whether there are 
some transformations are involved or not 
full or partial translation are distin-
guished, full translation being able when 
the rules of combinability are kept, no 

lexical or grammatical transformations 
were involved, the stylistic status of the 
metaphor is the same, and the images in 
both languages are congruent.

According to V. Shemetov, the main 
types of translating metaphors are as fol-
lows: 1) direct/ word-for-word translation 
is used when it is possible to render the 
linguistic image with the equal image in 
the target language with the preserving of 
the sense; 2) substitution consists in re-
placing the image with the metaphor with 
the similar image or similar associations; 
3) descriptive translation/ paraphrasing 
are used when the image is rendered with 
the help of non-metaphoric expression in 
the target language. Such process is some-
times called de-metaphorisation [9].

M. Horbanevskyi describes similar 
ways, but uses different terms. We have 
chosen to ground our analysis of the ways 
of rendering metaphors on the classifica-
tion elaborated by this scholar, as far as we 
consider it the most comprehensive. Its 
advantage is that it is not connected too 
heavily to one of the aspect of metaphors, 
as it is the case with Newmark’s classifica-
tion, and still is rather translation-orient-
ed. According to the scholar the main 
ways of translating metaphors are: 1) 
calquing according to the scholar is a di-
rect translation of foreign elements. It is 
possible when metaphor is original in 
both languages and image created by it in 
the translation will invoke similar associa-
tions; 2) interpretation (explanation of a 
metaphor) is used when translated di-
rectly metaphor might be not understood 
or understood incorrectly by the target 
readers; 3) image substitution is applied 
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when translator aims at rendering the 
topic or tenor of the metaphor, as well as 
the set of associations that may be arisen 
by it. In this case the more appropriate 
image from target language and culture is 
chosen; 4) adding or omitting a part of 
information. Some information is added 
by the translator in case when it will help 
the target readers to perceive the image 
correctly. Likewise, some information is 
omitted when it is irrelevant in the target 
language and culture, or may hinder the 
correct understanding; 5) structural 
change is connected with structural aspect 
of a metaphor, like changes of part of 
speech which is the basis of metaphor, etc; 
6) traditional correspondence is chosen 
mostly in case of lexicalized metaphors 
[9].

P. Newmark extends the ways of trans-
lation depending on the extent of lexical-
ization of metaphor (dead, cliché, recent, 
original) [15, 95]. The author maintains 
that each type of metaphor requires its 
own ways of translation, which should be 
determined by the function of metaphor 
in the text. Therefore, the following ways 
of translation are suggested for each type 
of metaphors:

Dead metaphors do not require any 
special effort, as usually they have the di-
rect or stable correspondent in the target 
language. However, exceptions are possi-
ble, like metaphoric terms. These should 
be translated the same way as lexicalized 
metaphors.

Metaphor-cliché might be rendered in 
two possible ways: by way of de-metaph-
orisation in the informative text and by 
way of direct translation in the expressive 

text. Lexicalized metaphors allow a num-
ber of ways to render them. The main are 
as follows: creation of the analogous im-
age, substitution of the image in the 
source language by the similar image in 
the target language with the change of 
semantic structure, turning metaphor 
into simile, turning metaphor into simile 
complemented by explanation (this way is 
used when some elements of semantic 
structure would be unclear for the target 
reader), explication of the sense with the 
help of non-metaphoric expression is 
used when the image of the target lan-
guage is too distant from the original one, 
or is inadequate in register). Sometimes 
emotive elements may be lost in the trans-
lated text, destroying metaphor, if the 
sense may be rendered without it (as the 
scholar notes, it is not possible in the ex-
pressive texts), analogous metaphor with 
explanations if something may be unclear 
for the target reader.

Recent or innovative metaphors ac-
cording to P. Newmark may be translated 
either by direct translation or by adding 
explicated sense;

Original or occasional metaphors pose 
the most difficulties, and all the above 
mentioned methods may be used, usually 
with adding some kind of explanation 
[15: 102-113].

As we see, the scholar suggests choos-
ing the way of translation depending on 
how new and unexpected metaphor is.

The scholar thinks that the translation 
of metaphor strongly depends on the type 
of the text in which it is used. He suggests 
distinguishing two types of texts: – infor-
mative, in which lexicalized metaphors do 
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not have any functional load and are 
highly translatable and even may not be 
taken into account while translating and 
expressive, in which metaphors have 
greater informative load and are not so 
easily translatable as far as they render 
contextual, semantic and pragmatic infor-
mation [14, 56].

At the end of the 20th and the beginning 
of the 21st centuries a number of publica-
tions appeared in which cultural factor is 
considered dominating in translation. This 
direction allows distinguishing the features 
of the literary text and the linguistic units 
with the help of which the author pictures 
a fragment of the real world from his/her 
consciousness. It means that in linguistic 
means used by the author concepts are 
decoded, i.e. mental formations resulting 
from the process of verbal-cultural pro-
cessing of the real world by the language 
speakers. These concepts are keys to un-
derstanding not only the given culture, but 
also the interpretation of certain creative 
work, as far as they are the landmarks of 
textual space for the translator. According 
to Т. Fosenko interpretation of a concept as 
a mental formation allows to reconstruct a 
conceptual picture of the world of the lan-
guage speaker. But, what is of greater im-
portance – it allows recreate ethno-mental 
image, as all concepts are nationally and 
culturally marked, and the conceptual sys-
tem is an ethno-cultural representation of 
language speakers’ thinking [11, 127].

The factor of culture which can play a 
special role in the process of translating 
metaphors is taken into account because 
different linguistic communities see and 
categorize world in different ways. How-

ever, including this factor into the sense of 
metaphors leads to new problems of their 
translation.

Z. Maalej asserts that there is not one 
simple rule for translating metaphors, but 
the degree of translatability of any meta-
phor depends on the following factors: 
certain cultural experience and semantic 
associations added to metaphor and its 
ability of being or not being rendered in 
the target language depending on the de-
gree of ‘coincidence’ in each case [13, 5].

From the standpoint of cognitive lin-
guistics, it is cultural component lying in 
the basis of metaphor which allows seeing 
differences in how human experience is 
structured in different cultures. There-
fore, two scenarios of translating meta-
phors can be distinguished. If projecting 
from one sphere into another is similar in 
two languages, then there is no concep-
tual shift. If such projecting is different, 
we deal with conceptual shift.

Making translation in the framework 
of these scenarios it is possible to establish 
how metaphors are similar and different 
in the analyzed pairs of languages and the 
essence of their cultural distance what is 
and how big it is. Literary translation is 
generated on the basis of the original, and 
thus takes into account all key points of 
the original text correlated with their cul-
tural markedness and significance. Mod-
elling of the text of the translation is made 
by way of contrasting the key components 
of the text which favour original text gen-
erating. Therefore, translation is a pro-
cess, based on the ability of the translator 
to immerse into the continuum of anoth-
er language, sociocultural dimension and 
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demonstrate interaction of the author and 
the translator through the dialogue of 
cultures.

According to T. Dridze, the main con-
dition of adequate communication is the 
ability to reach sense contact based on 
coincidence of ‘sense foci’ of the generat-
ed and interpreted texts [2, 145]. Such 
foci serve a basis for successful realization 
of mutual understanding of the author 
and the translator in intercultural com-
munication [2, 150].

Finally, it is necessary to mention that 
modern translation studies research often 
bases upon assertion that we can only 
speak of conventional equivalence of the 
original and translation, as far as the 
translation can only converge with the 
original infinitely, which leads to the phe-
nomenon of multiplicity characterizing 
the translation. P. Toper expresses this 
point of view in the following way: ‘liter-
ary translation cannot exist without cre-
ative competition; the final translation is 
impossible’ [10, 193].

Thus, finding the perfect typology 
ways of rendering metaphors has gone as 
long way as the study of metaphor itself 
and has transformed a lot with the rise of 
cognitive linguistics. Cognitivism as ap-
plied in translation studies presupposes 
translation of metaphor as rendering a 
set of cognitive, culturally-specific, se-
mantic, emotive etc elements from one 
language into another. Understanding of 
factors which should be taken into ac-
count in the process of translation has 
widened to include cultural and cogni-
tive matters. Typologies are numerous, 
their differences coming from different 

understanding of a nature of metaphor. 
A number of elements within different 
typologies are repeated under slightly 
different terms. The fullest typology of 
rendering methods has been developed 
by M. Horbanevskyi who distinguished 
calquing, interpretation, image substitu-
tion, adding or omitting a part of infor-
mation, structural change and tradition-
al correspondence. Though it is some-
times mentioned that it is only conven-
tional equivalence that can be reached by 
translation, the further research might 
answer more questions about the nature 
of human mind and culture, specifics of 
their expression in metaphors and ways 
of rendering these specifics into other 
languages. One perspective direction is 
developing the comprehensive typology 
or matrix including types of metaphors 
and rendering methods.
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