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SEKCJA 22. FIlologIę. (ФилологичеСКие наУКи)
ПОД- СЕКЦИЯ 1. Литературоведение.

Почапська-Красуцька о.І.
Кандидат наук із соціальних комунікацій, 

доцент кафедри журналістики Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка

СТилЬоВа Манера ПроЗоВиХ ТВорІВ 
БронІСлаВа гриЩУКа

Броніслав Грищук – непересічна постать у письменницькому колі. З’явившись 
наприкінці шістдесятих як новеліст, він виріс і трансформувався у майстра словесної 
музики. Сьогодні Броніслав Грищук – не просто письменник. Він – справжній майстер 
слова із власною стилістикою, власним оригінальним баченням поєднання змісту і 
форми твору, із власним (впізнаваним!) бачення світу і ролі людини у цьому світі.

Дослідженням творчості Броніслава Грищука на науково-дослідному рівні 
на сьогодні не займався жоден український літературознавець. Існують, звичайно, 
літературно-критичні розвідки Тетяни Слободянюк, Михайла Слабошпицького, 
Василя Горбатюка, Мар’яна Красуцького та ін., проте усі вони – це, радше, творчий 
портрет письменника, аніж повноцінне наукове дослідження. 

Ми ставимо собі за мету дослідити особливості стильової манери прозових 
творів Броніслава Грищука, а також накреслити шляхи подальших досліджень 
творчості письменника.

Ведучи розповідь про творчий спадок Броніслава Грищука, Михайло 
Слабошпицький зазначає, зокрема, таке: «Йдучи услід за Є.  Гуцалом, Григором 
Тютюнником, В. Дроздом, В. Шевчуком і Ю. Щербаком, він намагався виокремитися 
з цього гурту… Грищук уважно приглядався до літературного арсеналу 
шістдесятників, дещо запозичав у них. Здається, тоді найближчим йому був Гуцало 
з його імпресіонізмом, у якому вчувався віддалений відгомін Коцюбинського…» 
[7, с. 1]. Ставлячи Б.  Грищука в один ряд із досить відомими письменниками, що 
мають світове визнання, критик ще раз підкреслює, що Броніслав Антонович – це 
письменник із власним авторським «Я».

Навчаючись у Є.  Гуцала ювелірного мистецтва нанизування слів, Грищук 
пішов далі, занурившись у явище «химерії», що є прикметною ознакою його творів і 
сьогодні.

Вперше поняття «химерної» прози вводить Іван Дзюба стосовно новелістики 
Володимира Яворівського. Він говорить, що «у химерії [простежується – О. П.] 
натяк на проблематичність життя, а не сама проблематичність; химерний гумор – це 
примирення ідеалу з життям за рахунок поступливості ідеалу, а не суд з його висоти» 
[5, с. 13]. Цим в українській літературі починається і завершується трактування 
явища «химерії».

Літературний процес 60-70-х років ХХ століття, на відміну від інших, 
характеризувався небувалим розмахом ліризації прози, а особливо оповідання. Воно 
дотикалося до поезії, і це не могло не відбитися на його жанрових особливостях (у 
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цей час з’являються етюди, фрески, нариси). І саме в цей час на арену виходить так 
звана «химерна» проза, а відповідно – і «химерні» автори.

Броніслав Грищук зріднив явище «химерії» зі своїми творами, як жоден 
інший письменник.

Яскравим прикладом «химерної» прози є книга «По троянській війні…», яка 
стала чи найповнішим уособленням усіх проявів «химерії». І зустрічаємось ми із нею 
вже у самих жанровизначеннях. Так, до прикладу, твір (що по-суті і дав назву книзі) «По 
троянській війні, біля телеграфу» визначений автором як повість. Проте швидкість 
розвитку подій, психологізм у розкритті характерів, несподіване завершення – все 
це неабияк наближає жанр твору до новели. Сюжет твору будується на діалозі двох 
героїв – «хитромудрого» Одісея і його «вірної» Пенелопи – під час їхньої зустрічі 
через двадцять років. Причому, завершується повість не так, як прогнозує початок: 
«…і ось коли гнівливий Одісей прониже свистючими стрілами переполохану рать 
Пенелопиних женихів,.. і коли Одісей скине з себе бридке жебрацьке рам’я й з’явиться 
перед Пенелопою в пурпуровому хітоні зі срібним поясом,.. і коли нещасна Пенелопа 
виплаче йому на груди рясні щасливі сльози свої,.. – ось тоді вже Одісей з Пенелопою 
встануть з-за столу й виберуться нагору до спальні, тої, що вже двадцять літ чекає 
Одісея…» [4, с. 34]. Все – наче так, як мало би бути: дружина дочекалася коханого 
чоловіка – і тепер вони житимуть «довго і щасливо». Натомість, автор поступово 
підводить читача до висновку, що вони досі залишаються подружжям, оскільки 
давно стали міфом і не мають права руйнувати його.

Цікавим з точки зору жанроформування є твір «Лисе-лисоньку, не я ж тебе 
вполював…» [2]. Сам автор залишає його поза будь-якими рамками, визначаючи як 
«анатомія новели (імпровізація)». По-суті з такого жанрового визначення випливає, 
що сам твір – це покрокові рекомендації авторам-початківцям, як правильно 
писати новелу, ілюстровані яскравими прикладами. Насправді, ми маємо справу із 
повноцінним есеєм.

Ще однією прикметною рисою творів Броніслава Грищука є присутність 
у творах так званого «тіньового» героя, що, тим не менше, відіграє провідну роль 
у вирішенні переважної більшості конфліктних ситуацій. Прикметно, що таким 
героєм є абстрактне поняття – любов, зрада, дружба, божевілля та ін. Такий герой 
є, до прикладу, в повісті «По троянській війні, біля телеграфу…». Це – зрада. Саме 
вона перебирає на себе провідну роль, залишаючи головних героїв тлом. Присутність 
зради у кожному сумніві, кожному слові і русі Пенелопи і Одісея стала основною 
мотивуючою відсутності самого поняття «подружжя».

Чи, скажімо, – час, що червоною ниткою проходить через усі твори, зібрані у 
книзі «По троянській війні…». Цей герой, «наче троянський кінь, здатний вмістити в 
одне життя земні радощі, болі, війну самого із собою, зі світом, поразки й перемоги, 
щоб потім, як під стінами міфічної Трої, взяти душу у полон пекельними роздумами 
про те, чим же насправді є золото, і те, що просто принадно блищить, – про істину і 
про марноту…» [8, с. 3]. Чи – спокуса – головна героїня роману-метафори «Ловлення 
вітру…». Таких прикладів можна привести ще десятка два.

Прозові твори Броніслава Грищука вирізняються ще й глибоким 
психологізмом. Внутрішній конфлікт головного героя (чи героїв) виходить далеко за 
межі особистого, вриваючись у сферу загальнолюдського. Визріває і розвивається цей 
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конфлікт десь поза свідомістю героїв твору, а тому початок і кінець його – десь поза 
межами кадру. Саме через це новели і повість Броніслава Грищука не мають такого 
чітко вивершеного, продуманого та деталізованого закінчення, як. наприклад, твори 
Євгена Гуцала чи Василя Стефаника, – є лише аж надто прозорий натяк на те, як далі 
розвиватиметься та чи інша ситуація, який вихід із неї знайде головний герой. Так і 
Одісей, коли його вранці розбудить телефонний дзвінок, і жіночий голос на іншому 
кінці дроту скаже «я тебе люблю», Одісей, «ще не знаючи, хто телефонує, про всяк 
випадок скаже: «Я тебе також, Сонечко» [4, с. 50] і домовиться про зустріч. Автор 
не відкриває свого ставлення до Одісея, підкреслюючи позитив лише посмішкою 
Пенелопи на подружньому ложі.

Ще однією характерною особливістю творів Броніслава Грищука, та і явища 
«химерії» загалом, є творення і осмислення злитих образів.

Так, наприклад, коли Пенелопа розпитує Одісея про те, чи зраджував він їй 
за тих двадцять років, чоловік все щиро розповідає своїй дружині, вважаючи, що він 
просто не міг їй не зраджувати, оскільки так він рятувався з різноманітних пасток та 
полонів.

Творячи образ Одісея, автор послуговується метафорою кентавра. Але тут 
ідеться не про фізичну злитість двох різнорідних тіл, а про естетичну гібридність – 
наполовину мудрість, а наполовину підлість і боягузтво. «Ти неповторний крутій, 
Одісею. Ти шельма. Ти, власне кажучи, звичайнісінький примітивний дезертир…» 
[4, с. 43].

Не цурається Грищук і погляду на світ крізь призму глибокого сумніву і 
тотальної іронії. Письменник вдається до «блискучої де міфологізації Одісеєвої 
одіссеї: доброчесна Пенелопа виводить свого невтомного бабодура й геніального 
брехуна на чисту воду, нагадуючи йому про те, як він усіма правдами і неправдами 
ухилявся від мобілізації на Троянську війну…» [7, с. 8], нагадуючи йому про те, як він 
навіть вдавав із себе божевільного, як «запрягав осла й вола в одного плуга й так орав 
поле. І засівав його не пшеницею, а – сіллю! Щоби всі бачили, який ти дурний, щоби 
відчепилися, врешті, од тебе з тою мобілізацією. Хіба не так?!... А чому твої співці, 
Демодоки оті, не пишуть про такі нелогічні речі» [4, с.43].

Ще однією рисою творів Броніслава Грищука є використання складних 
(надзвичайно складних) речень, що накопичують від сотні слів. Саме так починається 
і повість «По троянській війні, біля телеграфу…» Перший абзац – одне речення, що 
нараховує близько чотирьох сотень слів.

Прикметною для стильової манери письменника є ще й парадоксальність 
його прозових творів. Щоправда, переважно це стосується новел, оповідань і романів, 
написаних (чи, швидше, опублікованих) після 2000 року. Як зазначає Т. Слободянюк, 
«парадоксальність… полягає не лише у зриванні масок із псевдо ідолів і псевдо 
творців. Автор наче підсумовує й власне життя, власне «хотів» і «зміг». чи – «не зміг» 
[8, с. 3].

Яскравою і виваженою є і символіка творів Броніслава Грищука. Символіка 
вчувається вже у самих назвах творів та й цілих книг – «Голос нічної ластівки», «По 
троянській війні…», «Там, за обрієм, – Єрусалим…» та ін. Взагалі символ війни є чи 
не найпотужнішим у творчості письменника. Символ цей, як маятник, коливається 
від героїчної війни із епохальними наслідками до внутрішньої війни людини із 
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собою. Проте, що прикметно, після будь-якого її різновиду приходить порожнеча. 
Грищук доводить, що війна списує, стирає усі гріхи, але, якщо конфлікт вичерпується, 
а його вирішенню було присвячено якусь частину життя, – виникає таке собі відчуття 
вакууму – переходу від одного стану до іншого. 

Та й взагалі саме поняття символу і способу його освоєння митцем Броніслав 
Грищук досить точно описує в новелі «На стерні твого дитинства» [3] у діалозі 
розповідача із хлопчиною (власне, із самим автором, яким він був у дитинстві): 
«– Ти вважаєш, що всі художники мають наслідувати Мікеланджело. Рафаеля, 
Рембрандта? Але ж мистецтво не стоїть на місці, художники не можуть, не мають 
права повторювати когось у сюжетах, манері, формі. Вони не фотографи, не шевці, 
не кравці… Вони прагнуть виразити не подробиці світу, а його суть. // – Символ 
виростає з деталей, а не навпаки. … Уся ця репродукція – ширма, маскувальний 
халат власної нездарності. … Триває процес тотальної підміни понять, грандіозного 
обману, руйнації традиції, звичаїв, основ…» [3]

Літературний процес останньої чверті ХХ – початку ХХІ століття 
ознаменований стильовими, сюжетними і жанровими пошуками. І у цьому процесі 
головне – не втратити відчуття міри, щоб із читабельного інтелектуального 
письменника із власним впізнаваним почерком не перетворитися на сіру масу тих, 
котрі, заперечуючи вже існуючий досвід, не знаходять нічого нового і губляться у 
використанні нецензурної лексики («мови народу»), невмотивованих порнографічних 
образів і т. д. Броніслав Грищук – один із тих небагатьох, кому вдалося створити щось 
якісно нове, виробити власний стиль, що робить його неповторним і впізнаваним.

Список використаних джерел
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КалаМБУр и  игра СлоВ В ПроиЗВеДении  л. КЭррола 
“ПриКлЮчениЯ алиСЫ В СТране чУДеС”

Сказка Л. Кэррола  считается одним из лучних образцов литературы в жанре 
абсурд. Она представляет собой очень сложную и своеобразную фантастическую 
повесть, где все перевернуто, переставлено и вывернуто наизнанку. В ней 
используются многочисленные математические, лингвистические и философские 
шутки и аллюзии.

Многие персонажи и эпизоды, забавне реплики и ситуации не случайны, 
а глубоко мотивированы: они целиком построены на игре слов, на оживлении 
метафор, на буквальной нтерпритации компонентов фразеологических сочетаний. 
Автор проявляет необычайное мастерство и изобретательность, оперируя словами, 
воскрешая давно забытое и стершееся от долгого употребления исходного значения 
слов и словосочетаний. Он использует полисемию и различные виды омонимии, 
в частности омофоны, и добивается таким образом поразительных по своей 
неожиданности и парадоксальности эффектов. 

В связи с этим необходимо подчеркнуть, что вся система образов, развитие 
сюжетных линий, диалоги, шутки и каламбуры в книге имеют в качестве своей основы 
английскую лексику, английский фольклор, английские литературные ассоциации. 
Поэтому читатель нуждается в поиске лингвистического комментария.
          Обращаясь к народному фольклорному гротеску, Льюис Кэррол с сознательной 
формальной расчетливостью доводит глупость абсурда до нарочитого изыска. 
Многие истории из “Приключений Алисы” и почти все стихи и песенки в этой сказке 
представляют собой искажение популярных английских детских прибауток и сказок, 
другими словами, того поэтического материала, который прочно сызмальства входит 
в сознание и почитается родителями – полезным, а детьми – занимательным.
          Многое в оригинальной стилистической манере Л.Кэррола,  имеет черты 
эксцентричности, неожиданные ракурсы, нарушение привычных связей; та же веселая 
путаница, забавные «бессмысленницы», которые при ближайшем рассмотрении 
зачастую оказываются не такими уж бессмысленными, а отражают представления 
социальной несправедливости и неправедности жизнеустройства общества.
          Яркий пример социального неравенства выражен фразой Герцогини при 
разговоре с Алисой: “The more there is of mine, the less there is of yours”. Каламбур, 
построенный на омонимии слова mine: 1) имя существительное в  значении “рудник” 
и 2) абсолютная форма притяжательного местоимения my. Понятно, что речь идет о 
принадлежности всего вокруг титулованной персоне.
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логики шиворот-навыворот. В отличие от обычного принятого в суде порядка, когда 
присяжные заседатели сначала выносят решение о виновности или невиновности 
подсудимого (verdict), а затем судья на этом основании выносит приговор (sentence). В 
произведении королева требует, чтобы прежде вынесли приговор, а затем присяжные 
решали вопрос о виновности и невиновности подсудимого. Казалось бы, ее слова 
нелепы. Но разве ее странная формула не отражает действительного положения 
вещей в судопроизводстве, когда подсудимый бывает приговорен и обречен еще до 
того, как началось судебное разбирательство. 

Сцена со стихами как нельзя лучше выявляет безнадежное положение 
подсудимого – Червонного Валета: все его возражения оборачиваются против 
него. Когда выясняется, что стихи написаны не почерком подсудимого, Король 
безапелляционно заявляет: “He must have imitated somebody else’s hand”. Когда 
Червонный Валет указывает на то, что под стихами даже нет его подписи, Король 
не задумываясь  говорит:  “If you didn’t sign it that only makes the matter worse. You 
must have meant some mischief ”. Что бы не говорил подсудимый, он обречен: ведь 
истина никого в суде не интересует. Судебный процесс не более чем фарс, и Король 
спешит с ним покончить. “Let the jury consider the verdict”, - повторяет он без конца. 
Стихи, зачитанные в качестве улики, лишены какого бы то ни было смысла. Но это 
не смущает Короля-судью. На слова Алисы “… there’s no atom of meaning in it”, он с 
неумолимой логикой Страны Чудес заявляет: “If there’s no meaning in it, that saves a 
world of trouble… as we needn’t try to find any”.
          Как бы, однако,  не деформировал Льюис Кэррол в Стране Чудес представления 
здравого смысла, он старался при любой причудливой трансформации сохранить 
за своими персонажами психологическую точность поведения. Контраст между 
невероятностью ситуации и психологически выверенной конкретностью 
переживаний составляет в его книге стержневой эффект, который подкреплен 
разнообразием стилистических приемов.

У фразе “It is a long tail” автор использует одновременно два приема: 1) 
игру слов, построенную на омонимии слов tale (рассказ) и tail (хвост), которые оба 
произносятся [teɪl]; 2) эмблемный или фигурный стих; рассказ Мыши – это широко 
известный в английской литературе пример стиха, напечатанного таким образом, 
чтобы по своему внешнему виду походить на то, что составляет его содержание. 
Известно, что поэт Теннисон рассказал Льюису Кэрролу, что ему приснилась поэма 
о феях, которая начиналась с очень длинных, постепенно суживающихся строк и 
заканчивалась 50-60 строчками, состоявшими всего из 2-х слогов каждая. Существует 
предположение, что именно этот разговор навел Л.Кэррола на мысль о том, чтобы 
написать рассказ Мыши в форме хвоста.

Другой пример игры слов, построенных на одинаковом произношении  
слов knot (узел) и not (отрицание) в следующих фразах: “I had not!  cried the Mouse, 
sharply and very angrily. – A knot! said Alice, always ready to make herself useful, and looking 
anxiously about her”. Здесь же звучит фраза Алисы“Oh, do let me help to undo it!”и ответ 
Мыши “I shall do nothing of the sort”, в которых слова  undo, do nothing – каламбур, что 
строится на разложении глагола undo, который таким образом превращается как бы 
на синоним сочетания do nothing.
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Основной изобразительный прием автора – бытовая деталь в немыслимом 
повороте – побуждает воображение читателя двигаться дальше в разгадке  игры слов. 
Игра ума выходит за пределы детского восприятия, и то, что было придумано ради 
Алисы, оказывается способным занять не только безоблачное внимание ребенка. 
Общим  местом исследования произведения Л.Кэррола  сделались ссылки на то, что 
в “безумном чаепитии” показана томительная рутина домашней жизни англичан, а в 
заключительных главах книги, где королевским судом ведется разбирательство дела 
об исчезнувших кексах, сатирически изображено британское судотяжничество. Здесь 
сатира выступает в наиболее заметных формах, но по существу на протяжении всей 
повести то и дело иронически выставляются напоказ разного рода “бессмыслицы” и 
глупости. 

Глупость во всем вплоть до манеры говорить “Здравствуйте – До свидания”, 
ибо весь ритуал быта совершается по принципу механического исполнения принятых 
правил. Чванство лакеев, повторяющих друг за другом одно и то же, грубость господ, 
назойливая щепетильность Белого Кролика, который  все время опаздывает, пустота 
светской беседы, беспорядочная толчея “скачек”, устроенная Дронтом, которые 
олицетворяют сумбур всяких собраний и общественных дискуссий, где вместо 
направленного соревнования мнений каждый топчется как попало и полагает в 
результате, что “выиграл”, - все “безумно”. Все лишено понимания, почему порядок 
именно таков, а не иной.

Как бы, однако,  не деформировал Льюис Кэррол в Стране Чудес 
представления здравого смысла, он старался при любой причудливой трансформации 
сохранить за своими персонажами психологическую точность поведения. Контраст 
между невероятностью ситуации и психологически выверенной конкретностью 
переживаний составляет в его книге стержневой эффект. 

литература:
1. Борисенко А., Демурова Н. Льюис Кэрролл: мифы и метаморфозы.// Иностранная 

литература. – 2003, № 7. – С. 18
2. Важдаев В. Л. Кэролл и его сказка.// Иностранная литература, 1995, № 7. – С. 14
3. Делез Ж. Логика смысла. Пер. с фр. - М.: Раритет, 1998. – С. 19
4. www.literature.org./authors/carroll-lewis/alices-adventures-in-wonderland/
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 ПОД- СЕКЦИЯ 2. История.

                               

григоренко В. а.
аспірант кафедри перекладу та загального мовознавства 

Кіровоградського державного педагогічного університету
імені В. Винниченка

СТрУКТУрнІ ТиПи герУнДІалЬниХ КонСТрУКцІй У 
СереДнЬоанглІйСЬКІй МоВІ (на МаТерІалІ ТеологІчного 

ТраКТаТУ «BooK oF FAIth»  р. ПеКоКа)

На сучасному етапі розвитку мовознавчої науки увага багатьох дослідників 
зосереджена на новому осмисленні традиційних граматичних явищ та категорій.

Вирішення завдання визначення параметрів та критеріїв адекватної 
систематизації герундіальних конструкцій (далі – ГК) середньоанглійської мови 
передбачає необхідність комплексного підходу до цих синтаксичних одиниць з 
урахуванням глибинних аспектів їхнього породження. Саме тому ми спиратимемося 
на досягнення генеративної граматики, у тому числі на розроблені в її межах Х-штрих 
теорію [6] та теорію принципів та параметрів [7]. Генеративна граматика, на  наш 
погляд, є таким формальним синтаксичним апаратом, який дозволяє не лише 
описувати, а й адекватно пояснювати природу досліджуваних конструкцій. 

Останнім часом з’являються розвідки, присвячені структурі ГК різних мов 
у синхронії, виконані крізь призму генеративної парадигми.  Переважна більшість 
досліджень мають об’єктом англійський герундій (Е.  Reuland 1983 [19], S.  P.  Abney 
1987 [4], M.  A.  Belanger 1999 [5], R.  Malouf 2000 [14], D.  Hindsill 2001 [11], A.  Pires 
2006 [18], М. Seiss 2008 [21], etc.). Це є природнім, адже саме на матеріалі англійської 
мови розроблялася генеративна граматика. Аналізу герундія на матеріалі інших 
мов присвятили свої роботи такі дослідники: О.  А.  Роніна 2004 [1] та L.  A.  París 
2003 [17] працювали на матеріалі іспанської мови, А. Сornilescu 2009 [8] аналізувала 
герундій в румунській мові, J.  C.  Lewis 2007 [13] – у французькій,  R.  B.  Mendes 
– в португальській, тощо. Однак діахронічний аспект розвитку ГК різних мов  у 



13

Перспективы развития научных исследований в 21 веке

лінгвістичній літературі висвітлено недостатньо. Це зумовлює актуальність нашої 
роботи. Існують лише поодинокі дослідження, присвячені англійському герундію у 
різні періоди. Це праці M. Tajima 1983 [22], D. Gary Miller 2002 [16], T. Fanego 2004 [9] 
та інших; давньопортугальський герундій аналізують у своїх роботах A. Fieis та M.   
Lobo [10]; герундій у староіталійській мові вивчала М. С. Соколова 2008 [2].

З огляду на зазначене вище, головною метою пропонованої розвідки є 
дослідження структури ГК у середньоанглійській мові з використанням останніх 
надбань генеративної граматики, зокрема основних понять теорії принципів та 
параметрів. Зазначена мета передбачає виконання таких завдань: 1) виявлення 
відмінностей між середньоанглійською ГК та сучасною англійською ГК, зокрема 
визначення тих компонентів синтаксису ГК, що мають тенденцію до змін у діахронії; 2) 
аналіз цих відмінностей з метою встановлення обмежень на сполучуваність складових 
елементів ГК одна з одною. об’єктом дослідження є ГК у середньоанглійській 
літературній пам’ятці «Book of Faith» (1456 р.) Реджинальда Пекока. Предметом 
дослідження є структура ГК у згаданому трактаті. 

Розвиваючи ідеї теорії принципів та параметрів у когнітивній системі 
мови у статті «Three Factors in Language Design», Н. Хомський визначає три важливі 
взаємозалежні мовні фактори: 1) генетичний фактор, спільний для усіх людей 
(включає універсальну граматику); 2) набутий досвід, що призводить до варіацій та 
3) неспецифічні для мови принципи (рrinciples not specific to the faculty of language), 
які об’єднують принципи аналізу даних при вивченні мови, а також принципи 
структурної побудови та еволюційних обмежень [7, с. 6]. Особливу вагу має другий 
фактор – досвід, адже він визначає природу мов. Згідно з цією теорією, універсальна 
граматика задається не правилами, а певним набором фундаментальних принципів, 
спільних для усіх мов, та параметрів, які визначають мовну варіативність та фіксуються 
при засвоєнні мови. Н.  Хомський стверджує, що існує універсальна граматика з 
пріоритетом синтаксису, яка кодифікує глибинні змісти [ibid.]. Відтак, у генеративній 
граматиці головною одиницею мови визнається речення, яке розглядається з точки 
зору його породження з елементарних абстрактних одиниць на основі суворих 
формаційних правил виведення та трансформаційних правил перетворення. Тому 
генеративізм не описує мову, а репрезентує процес її моделювання. Граматику різних 
мов можна описувати за допомогою універсальних принципів, а мовні відмінності 
охарактеризувати за допомогою певного набору параметрів.

Стосовно використання елементів теорії принципів та параметрів по 
відношенню до вивчення мови у діахронії I. Roberts у своїй книзі Diachronic Syntax 
(2007) зазначає: “…parameters can tell us which aspects of syntax are subject to change 
in diachronic dimension” [20, с.24]. Немає сумнівів, що поняття «зміна параметру» 
відіграє центральну роль у вивченні діахронічного синтаксису, оскільки під час 
аналізу розвитку будь-якого мовного явища постають питання, яким чином та у 
який момент під час передачі мови від покоління до покоління нова якість починає 
превалювати над іншою, тобто як параметри  можуть змінюватися від покоління до 
покоління. Саме параметри можуть указати, який аспект синтаксису схильний до 
змін у діахронії.

Дослідниками (R.  Langacker, A.  Timberlake, D.  Lightfoot, etc.) був 
запропонований термін «reanalysis» (переосмислення) на позначення незбігу 
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параметрів між мовами поколінь. Визначення цього явища знаходимо у роботі  
R. Langacker: «…change in the structure of an expression or class of expressions that does 
not involve any immediate or intrinsic modification of its surface manifestation. Reanalysis 
may lead to changes at the surface level, … but these surface changes can be viewed as 
the natural or expected result of functionally prior modifications in rules and underlying 
representations» [12, с. 58].

Серед параметрів, які аналізувалися при вивченні різних мов, виокремлювали 
параметр нульового підмета (null-subject parameter), параметр розташування вершини 
(parameter(s) determining head-complement order), параметр узгодження заперечень 
(the negative concord parameter),  тощо. Так, наприклад, I.  Roberts стверджує, що 
значення параметру нульового підмета у французькій мові змінювалося щонайменш 
один раз в її історії, що датується приблизно 1600 роком [20, с.  33-40]. Дослідник 
доводить, що і давньофранцузька, і середньофранцузька мови мали речення з 
нульовим підметом, тоді як сучасна французька мова, як і, до речі, сучасна англійська, 
є мовами, в яких речення без підмета є граматично неправильними. 

У нашому дослідженні ми спробуємо екстраполювати подібний підхід на 
ГК у середньоанглійській та сучасній англійській мові. Для того, щоб визначити, 
які саме параметри можна виділити для визначення змін, що ця мовна одиниця 
зазнала протягом свого існування, ми порівняли структурні типи ГК, виокремлені 
попередніми дослідниками (зокрема, типи ГК у середньоанглійській  мові, 
представлені у роботі M.  Tajima та типи ГК у новоанглійській мові, які пропонує 
Т. Fanego) з ГК, які функціонують у сучасній англійській мові. 

ГК у середньоанглійській мові  (за М.  Tajima) поділяються на 5 основних 
груп, серед яких деякі мають подальший поділ: 

1) група gerund with object включає 6 підтипів: Type 1 «Possessive + gerund»; 
Type 2 «Object + gerund»; Type 3 «Gerund + of-adjunct»; Type 4 «Determiner + gerund + 
of-adjunct»; Type 5 «Gerund + object»; Type 6 «Determiner + gerund + object» [22, c. 36];

2) група gerund with predicative подальшого поділу не має [22, c. 135];
3) група gerund with adverbial adjunct представлена 3 підтипами: Type A 

«Gerundial compound with an adverbial element»; Type B «Gerund with an adverb»; Type 
C «Gerund with an adverb phrase» [22, c. 139];

4) compound voice and tense forms of gerund [22, c. 166]
5) група gerund with subject дослідником не розділена на підтипи, однак 

описуються конструкції з суб’єктом у присвійному (родовому), знахідному, 
загальному відмінках. Через занепад у середньоанглійській мові парадигми відмінків, 
неповноцінне закріплення апострофа тощо, відмінки іменників та займенників 
важко було ідентифікувати [22, c. 177].

У новоанглійський період Т. Фанего виділяє 3 різновиди ГК [9, c.29]:
Type 1 – «without an initial determiner» включає ГК без суб’єкта, часто у позиції 

після прийменника;
Type 2 – «with an initial determiner» об’єднує гібридні конструкції типу POSS 

-ing та DET -ing;
Type 3 – «with nothing noun-like in their structure» містить виключно ГК з 

дієслівними характеристиками типуACC-ing та PRO-ing.
Аналіз фактичного матеріалу дозволив нам виокремити головні типи ГК 
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сучасної англійської мови:
1) Іменні ГК: віддієслівні   іменники на -ing (verbal/deverbal nouns або Ing-of 

конструкції) типу the drawing of the picture;
2) Дієслівні ГК: а) з номінативною семантикою та зі змішаною 

характеристикою: POSS-ing (We object to his joining the club) та DET-ing 
(No joining the club) б) з пропозиційною семантикою та  з  дієслівною 
характеристикою: ACC-ing (We оbject to him joining the club) та PRO-ing 
(We object to joining the club).

Порівнявши структурні типи ГК у різні періоди розвитку англійської мови у 
розвідках різних дослідників, ми виділили групу параметрів, за якими можна виявити 
відмінності між середньоанглійськими та сучасними англійськими ГК. Серед них:

• Позиція суб’єкта ГК по відношенню до герундія;
• Позиція об’єкта ГК по відношенню до герундія;
• Наявність / відсутність детермінанта у ГК;
• Наявність / відсутність прислівника у ГК.

Методологічною базою у нашому дослідженні слугує метод  з’ясування 
балансу морфосинтаксичних властивостей структур за B. Aarts [3], який передбачає 
підраховування іменних та дієслівних характеристик ГК з метою виявлення 
превалювання перших або останніх [3, c. 210-214].

Аналізуючи ГК у теологічному трактаті «Book of Faith» (далі – BF) Р. Пекока, 
ми визначили такі структурні типи цих конструкцій: 

• Preposition + Subject + Ving
(1)  …the seid lay menys turning… (BF c. 111) – «навернення названих мирян»¹
(2) …doctouris writing… (BF c. 112) – «писання доктора»
(3) …as bi writing, or bi miracle therefore doyng, or bi eny other signe occupiyng 

sufficiently the stide of word… (BF c. 123) – «чи за допомогою писання, чи за 
допомогою звершення чудес, чи за допомогою будь-якого іншого знаку, що 
обґрунтовано займає місце слова»

• Preposition + PRosubject + object + Ving
(4) …in conversacioun taking… (BF c.110) – «у проведенні бесід»
(5) …the grettist remedie doing…(BF c.114) – «приготування найкращих ліків»
(6) …mater of faith teching… (BF c. 184) – «справа навчання віри»

На сучасному етапі  позицію перед V-ing, згідно з класифікацією сучасних 
ГК, займає один з таких елементів: NP у родовому (присвійному) відмінку, нульова 
категорія, детермінант, NP у знахідному відмінку, – проте всі ці елементи позначають 
суб’єкт ГК.  Як бачимо з наведених прикладів, не лише суб’єкт (приклади 1-3), але й 
об’єкт (приклади 4-6) міг стояти у препозиції до Ving-елемента (суб’єкти та об’єкти у 
прикладах 1-6 виділено жирним шрифтом – В. Г.). 

Відмінок суб’єкта мав неоднозначну інтерпретацію, адже відсутність 
апострофа на позначення присвійного відмінка у середньоанглійському періоді 
робило практично неможливим правильне тлумачення останнього. Так, у прикладі 
(1) позицію суб’єкта займає NP lay menys, де іменник є найбільш ймовірно іменником 
у множині у присвійному відмінку. У цьому прикладі легко визначити відмінок 
іменника, оскільки наявні і показник присвійного відмінка lay menys, і показник 
множини (голосна у кореневій морфемі lay menys). Складніше коректно визначити 
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відмінок суб’єкта у прикладі (2), де іменник doctouris можна кваліфікувати кількома 
способами, а саме, як іменник у називному відмінку множини, як іменник у 
присвійному відмінку або множини, або однини. У прикладі (3) NP signe не має таких 
показників, тому може інтерпретуватися як іменник у називному відмінку однини. У 
прикладах (4) – (6) у препозиції до V-ing вжито NP на позначення об’єкта conversacioun, 
faith, remedie, які на сучасному етапі знаходяться виключно у постпозиції. Таким 
чином, можна говорити про зміну параметра позиції об’єкта по відношенню до V-ing 
елемента, що відбулося у відповідності до загальномовної тенденції до встановлення 
SVO порядку слів. Ця модель виявилася домінантною, демонструючи перехід мови 
від SOV- до SVO-типу.

Метод з’ясування балансу морфосинтаксичних  властивостей структур Б. 
Аартса видається можливим для використання лише по відношенню до прикладу 
(3), де V-ing має як дієслівні  характеристики (модифікація  прислівником, наявність 
прямого додатку, V-ing є вершиною фрази, яка функціонує як обставина), так і іменні 
(позиція після прийменника bi). Дієслівні характеристики превалюють, отже V-ing 
належить до категорії дієслова, а всю конструкцію можна вважати клаузою.

Наступний тип подаємо у структурний спосіб, що ілюструється нижче                
(7-17):

• Preposition + PRosubject + Ving + Direct object
(7)  …in leernyng her faith… (BF c. 113) – «у вивченні її віри»
(8)  …the chirche may erre in determynyng articlis for faith… (BF c. 115) – «церква 

може помилитися у визначенні догматів віри»
(9)  …in dispising or blamyng the entent… (BF c. 117) – «у зневажанні та 

звинуваченні значення»
(10) ...thouȝ  in writyng this present book y teche and sette forth mo maters…(BF c. 118) – 

«хоча пишучи цю книгу, я навчаю та пояснюю більше справ»
(11) …bi writing it… (BF c. 123) – «пишучи її»
(12) …peyne of passing cruel deeth… (BF c. 131) – «біль від жорстокої смерті»
(13) …and of provyng oure faith… (BF c. 135) – «і про виправдання нашої віри»
(14) …in wey of confeermyng these… (BF c. 141) – «у спосіб підтвердження цих»

Ці конструкції за структурою подібні до форми PRO-ing, яка, згідно з сучасною 
парадигмою ГК, належить до групи з переважно дієслівними характеристиками та 
пропозиційною семантикою. Однак той факт, що проаналізовані структури (7)-(17) 
вжито у позиції після прийменників, характеризує їх як іменні. Тим не менш, дієслівні 
властивості, такі як прямий додаток у постпозиції до ing-елемента та відсутність 
детермінанта у препозиції, є аргументами на користь аналізу цих структур як таких, 
що мають дієслівний статус. Стосовно функціонування у реченні, ми виявили таке: у 
прикладах 7, 9, 10, 11, 15, 16 ГК виконують обставинну функцію, а  ГК у прикладах 12, 
13, 14, 17 ужито у функції означення, і лише у прикладі 8 – у функції прийменникового 
додатка. Отже, структури такого типу могли у рівній мірі використовуватися і в 
іменних, і в дієслівних позиціях. З огляду на вищесказане, цей різновид конструкцій 
не зазнав змін параметрів.

Принагідно розглянемо ще один різновид конструкцій, що використовувалися 
у позиції після прийменника:
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• Preposition + PRosubject + Ving + Prepositional object 
(15) …into distroiyng of the iie seid thing… (BF c. 115) – «у руйнуванні названного»
(16) …into reformyng of the lay peple now erryng… (BF c. 116) – «у переконання 
мирян, що зараз помиляються»
(17) …bi telling or denouncing of an othere persoone… (BF c. 123) – «викриваючи та 
звинувачуючи іншу особу»
(18) …into gendring and geting of al feith… (BF c. 127) – «у породження і отримання 
віри»

Використовуючи методику, запропоновану B.  Aarts, виокремлюємо іменні 
(розташування ГК у позиції після прийменника у функції прийменникового додатка 
та наявність прийменникового додатка після ing-форми) та дієслівні (відсутність 
детермінанта перед ing-формою) властивості ГК у прикладах 15-18. Таким чином, 
іменні властивості превалюють, що свідчить на користь іменного статусу таких 
конструкцій. Співставлення цих структур з сучасними свідчить про подібність 
останніх до Ing-of-конструкцій з порушеним параметром наявність / відсутність 
детермінанта перед ing-формою, адже іменні Ing-of-конструкції завжди мають 
артикль або присвійний займенник у зазначеній позиції.

Нами виявлено ще один різновид структур (приклади 19-21), які також 
займали позицію після прийменника:

• Preposition+Determiner+ Ving+ Prepositional object
(19) …into the distroiyng of the first seid thing… (BF c. 115) – «у руйнування 

першого названого твору»
(20) …into the writyng and making and multipliyng of tho bokis… (BF c. 116) – «у 

написання, вироблення та примноження книжок»
(21) …of provyng oure faith… (BF c. 135) – «і про виправдання нашої віри»

У конструкціях 19-21 не порушено жодного параметру іменної структури, а саме, 
V-ing елементу передує детермінант, а за ним слідує of-фраза. Більше того, усі ГК такої 
структури вжито у характерній для іменника позиції прийменникового додатка. Ці 
конструкції за структурою подібні до сучасної форми  Ing-of. Усі параметри збереглися 
у сучасній англійській мові. 

У ще одній характерній іменній позиції, позиції підмета, серед 
проаналізованих нами конструкцій використані лише повноцінні іменні конструкції 
з такою структурою:

• Determiner+Ving + Prepositional object
(22) …and the coupling togidere of suche proposiciouns in the now seid maner is 

an argument… (BF c. 126) – «і об’єднання таких пропозицій у щойно названий спосіб 
є аргументом»

(23) …the leernyng and knowing of ech treuthe and conclusioun of feith muste 
nedis be hadde and gete bi argument… (BF c. 126) – «вивчення і знання кожної істини та 
наслідки віри повинні бути отримані у суперечках»

Конструкцій зі змішаними характеристиками у цій позиції не вжито.
Звернемось до аналізу функціонування виокремлених нами типів ГК у 

реченні, адже, за B. Aarts, позиція, яку займає будь-яка конструкція у реченні, також 
впливає на коректне визначення категоріального статусу останньої [3, с. 210-214].

Аналіз функціонування середньоанглійських ГК у реченні виявив таке: ГК 
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з домінуючими іменними характеристиками переважно вжито у типово іменних 
позиціях – суб’єкта (22, 23), постпозитивного означення (24-31), а також у функції 
іменної частини присудка (32) та прямого додатка (33).

(24) …breed of erring… (BF c. 114) – «наслідки помилок»
(25) …peyne of passing cruel deeth… (BF c. 131) – «біль від жорстокої смерті»
(26) …bi labour of arguing… (BF c. 133) – «за допомогою сперечань»
(27) Of this maner of arguyng, and examynyng, and proving… (BF c. 134) – « цей 

спосіб сперечатися, перевіряти та доводити»
(28) …spice of knowing… (BF c. 125) – «присмак знання»
(29)…in wey of confeermyng… (BF c. 141) – «методом переконання»
(30) …the hool cause of preferring… (BF c. 158) – «ціла причина надання 

переваги»
(31) …mater of faith teching… (BF c. 184) – «справа навчання віри»
Одиничними випадками є використання ГК у функції іменної частини 

присудка (32) та додатка (33):
(32) … is the telling or denouncing of a sure and a trewe witnesser… (BF c. 126) – «є 

оголошення та звинувачення справжнього свідка»
(33) …and which ledith into the man the knowing of this treuthe (BF c. 125) – «і що 

призвело до того, що людина дізналася правду…»
ГК зі змішаними та домінуючими дієслівними властивостями функціонують 

як прийменникові додатки, а також як обставини способу дії, які вводяться у речення 
прийменниками without (у переважній більшості) та bi:

(34) …maad without two proposiciouns goyng before… (BF c. 125) – «зроблено 
без передування двох суджень»
           (35) …without the taking hem into deepe consideracioun of resoun… (BF c. 160) – «не 
беручи до уваги»

(36) …bi writing it… (BF c. 123) – «пишучи її»
(37) …be geten bi telling or denouncing of an othere persoone… (BF c. 123) 

«породжувати, викриваючи та звинувачуючи іншу особу»
ГК у прикладі (35) має змішаний характер (артикль перед V-ing та прямий 

додаток після). Приклад (37) теж демонструє змішану поведінку ГК (відсутність 
артикля та of-фраза у постпозиції), у той час як природа ГК у прикладах (34) та (36) – 
дієслівна, хоча конструкції ужиті у позиції після прийменника.

У цілому, у проаналізованій нами роботі чітко прослідковується 
функціонування дієслівних та іменних ГК, проте якщо трапляються конструкції 
змішаного характеру (з іменними та дієслівними характеристиками одночасно), то 
одні з них превалюють, що дає можливість для однозначної категоризації її головного 
елемента як іменного (N-ing) або дієслівного (V-ing).  У трактаті Р. Пекока «Book of 
Faith» нами виокремлено 5 основних структурних типів ГК, 4 з яких розташовувалися 
у реченні у постприйменниковій позиції. Ця позиція зазвичай є іменною, і вживання 
ГК у ній свідчить про те, що саме з цієї позиції розпочалося поширення ГК в 
англійській мові. Стосовно виявлення відмінностей між середньоанглійськими ГК 
та сучасними англійськими ГК, зазначимо зміну параметра позиції об’єкта по 
відношенню до V-ing елемента, що відбулася у відповідності до загальномовної 
тенденції до встановлення SVO порядку слів, а також порушення параметра наявність 
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/ відсутність детермінанта перед ing-формою. Проведений аналіз дає поштовх до 
подальших досліджень у царині історичного синтаксису, зокрема звернення до 
порівняння значення параметрів у діалектах середньоанглійської мови, що визначає 
перспективу майбутніх розвідок.
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ПОД-СЕКЦИЯ 5. Языковедение и иностранные языки
Бовт а.Ю.

Студентка III курса филологического факультета
Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля

ВоЗМожноСТи СаМоСТоЯТелЬного СоВерШенСТВоВаниЯ 
ЯЗЫКоВЫХ Знаний СТУДенТоВ ПУТеМ иСПолЬЗоВание 

ТеХнологий WEB 2.0. 

С каждым днем наблюдается бурное развитие современных информационных 
технологий, что, в свою очередь, создает широкие перспективы для развития и 
совершенствования собственных знаний, а также возможности для того, чтобы 
делиться этими знаниями с другими. Интернет из простой совокупности связанных 
между собой компьютеров превратился в особый феномен культуры и, в частности, 
в эффективную образовательную и научную среду.  

Актуальность работы состоит в том, что в период модернизации и 
интенсивности процесса обучения обществу нужны высококвалифицированные 
специалисты, а потому простого воспроизведения знаний, полученных на 
занятиях в высшем учебном заведении уже не достаточно. На первый план 
выходит самообразование, самосовершенствование, развитие самостоятельного 
аналитического мышления, активная познавательная позиция, креативность, 
стремление к научной деятельности, знание иностранных языков. Одним из способов 
самостоятельной работы студентов является использование технологий Web 2.0, 
которые открывают для них новые и интересные перспективы.

Автором термина Web 2.0.  является Тим О’Рейли, который раскрывает его 
значение  в своей статье «Что такое Web 2.0.» [3]. Основное значение определения 
данного термина заключается в следующем: «Web 2.0.  – это платформа социальных 
сервисов и служб, позволяющая любому пользователю получать, создавать и быть 
соавтором информации. Кроме того  – это синхронное и асинхронное общение в 
сети, создание личной зоны в сети и создание сетевых сообществ по интересам» [4, 
с.69].  

Использование технологий Web 2.0 в самостоятельной работе позволяет, во-
первых, достичь определенного уровня иноязычной компетенции в период изучения 
языка, во-вторых, совершенствовать приобретенные знания, навыки и умения в 
последующей профессиональной деятельности, в-третьих – делиться впоследствии 
этими знаниями с другими. Кроме того, использование технологий Web 2.0 открывает 
широкие возможности для развития принципиально новой формы познания, которое 
становится в этих условиях организованным, контролируемым и адаптируемым к 
индивидуальным особенностям студента [5, с.106].

У данных технологий есть целый ряд преимуществ. Во-первых, растущий 
доступ к интернету в образовательном информационном пространстве. Во-вторых, 
технологии Web 2.0. доступны, просты и понятны в использовании. Для того 
чтобы найти  необходимый материал, не нужно часами «бродить» по просторам 
интернета. Достаточно просто правильно ввести название запрашиваемого файла 
в любую поисковую систему или социальный сервис. В-третьих, данная система, 
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в отличие от предыдущих технологий Web 1.0., все ресурсы которой создавались 
лишь разработчиками, позволяет студентам самим активно учувствовать в создании 
новых файлов и программ, формировании  и редактировании сайтов, раскрывая их 
потенциал к научной деятельности. Популярными на сегодняшний день у являются 
следующие технологии.

 Блог (англ. blog, от «web log», «сетевой журнал или дневник событий») – сервис, 
позволяющий вести личный дневник, основное содержимое которого представляют 
регулярно добавляемые записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа [4, 
с.75]. Блоги очень эффективны при изучении языков. Они являются публичными, 
а потому доступ к ним имеют представители разных стран и носители разных 
языков. Чтобы найти нужную информацию, блоггеры (т.е. пользователи блогов) 
посещают различные сайты, страницы и ресурсы, что способствует расширению 
кругозора, улучшению навыков самостоятельной работы, пополнению знаний. 
Блоги просты в использовании, не требуют каких-либо знаний программирования, 
пользоваться блогом можно даже через мобильный телефон с интернет-доступом. 
Веблог позволяет хранить и классифицировать необходимую учебную информацию 
в любом виде  (графики, карты, рисунки, фотографии, видео), что делает процесс 
изучения более разнообразным и интересным; обмениваться мнениями; проводить 
дискуссии; развивать коммуникативную компетенцию посредством активного 
обсуждения тем[6]. 

Наиболее посещаемыми блогами являются www.livejournal.com, www.
livemocha.com, www.twitter.com. Они развивают навыки чтения и письма текстов 
различных стилей, способствуют пополнению словарного запаса, усвоению новых 
грамматических структур и их употребления в речи, поиска, анализа, критического 
оценивания и мышления. Не менее интересными являются www.larryferlazzo.
edublogs.org, www.esl.about.com, www.breakingnewsenglish.com.

Вики (англ. wiki) – это веб-сайт, структуру и содержание которого 
пользователи могут изменять самостоятельно с помощью инструментов, 
предоставляемых самим сайтом. Авторство термина «вики» для описания веб-сайта 
принадлежит Уорду Каннингему, разработчику первой вики-системы WikiWikiWeb, 
который заимствовал слово гавайского языка, означающее «быстрый». Позже для 
этого была придумана английская расшифровка What I Know Is...( Я знаю, что…) [4, 
с.78].

Технологию Вики можно использовать для создания общедоступных 
баз данных: энциклопедий, справочников, словарей. Это очень важная система, 
поскольку вся доступная информация находиться под рукой. Нет необходимости 
идти в библиотеку, перебирать картотеки и заказывать редкие книги по почте. Вся 
необходимая информация есть в интернете.

Большинство интернет-пользователей регулярно посещают такой известный 
во всем мире вики-ресурс как Википедия (www.wikipedia.ru). Данные материалы 
способствуют их активной познавательной деятельности студентов, которые 
могут не только использовать информацию для изучения языка, расширять свои 
возможности и пополнять знания, но и сами становиться авторами интересных и 
полезных сборников с образовательным уклоном. Кроме того многие используют 
такой сервис как Викисловарь (www.wiktionary.org) и Викитека (www. wikisource.org).
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Подкастинг (англ. podcasting, от iPod и англ. broadcasting – повсеместное, 
широкоформатное вещание) – это вид социаль ного сервиса, который позволяет 
создавать и распространять аудио- и видеопередачи во Всемирной сети. В отличие от 
обычного телевидения или радио подкастинг позволяет прослушивать аудиофайлы 
и просматривать видеопередачи не в пря мом эфире, а в любое удобное время, ска-
чав файлы на свой компьютер. Под касты могут быть на разные темы, разными по 
длительно сти (от нескольких минут до часа и больше), аутентичными (созданными 
для носителей языка) и учебными (для учебных целей) [1]. 

Самым популярным подкастингом является  www.bbc.co.uk. Данная система 
помогает приобретать навыки аудирования и говорения: правильного произношения, 
интонации; различения на слух речи носителей языка. Кроме того, можно 
усвоить новые грамматические конструкции и лексические единицы, присущие 
речи носителей языка, узнать важные события и особенности жизни населения 
страны для поднятия не только языковой, но и лингвокультурной компетенции на 
качественно новый уровень. Эффективными также являются www.eslpod.com и www.
podcastsinenglish.com

Социальные сетевые сервисы для хранения мультимедийных 
ресурсов позволяют бесплатно хранить, обмениваться, классифицировать 
цифровые фотографии, аудио- и видеозаписи, презентации, текстовые файлы, 
а также организовывать обсуждение ресурсов. Средства мультимедиа являются 
неотъемлемой составляющей любого интернет-проекта, поэтому данный сервис 
значительно облегчает их интеграцию в конечный продукт проектной деятельности 
[7]. Одним из таких популярных мультимедийных ресурсов является ЮТьюб 
(YouTube – www.youtube.com) - социальный сервис, который можно использовать  
для развития умений говорения и аудирования. Здесь можно размещать и хранить 
видеоматериалы, а также смотреть и комментировать их. На данном сайте 
содержится огромное количество видеофайлов на разных языках, на всевозможные 
темы, разные по длительности и сложности, с субтитрами для начинающих, чтобы 
облегчить восприятие и способствовать тренировке не только слуховых навыков, 
но и навыков чтения, усвоения новых грамматических правил и лексики. Видео без 
субтитров используются для тренировки памяти и умения различать на слух речь 
носителей языка. Имеется возможность добавления своих собственных файлов, что 
способствует развитию творческих способностей.

Еще одной полезной технологией в изучении языков являются средства для 
хранения закладок. Они относятся к «народным классификаторам». Использование 
цифровых технологий дает возможность абсолютно нового способа классификации 
знаний. Закладки представляют собой подборку интернет-ссылок по определенной 
тематике. Классификация может производиться любым пользователем. Найти нужную 
закладку можно по ключевым словам, или тегам (англ. tag), которые придумывают и 
выбирают сами составители. Система хранения закладок позволяет подписаться на 
определенные категории закладок (по теме или авторские). Преимущество данного 
ресурса заключается в эффективном использовании опыта других людей, которые 
уже столкнулись с поиском схожих объектов и во взаимообмене этим опытом. 
Студенты активно включаются в поисковую и исследовательскую деятельность 
нового типа, что приводит к повышению мотивации к изучению иностранных 
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языков [7]. В частности, интересным является источник www.bobrdobr.ru.

Наконец, на данном этапе развития информационных технологий все 
большую популярность приобретают различные социальные сети, которые 
помогают общаться, обмениваться сообщениями и файлами с различных концов 
земного шара. Одной из самых популярных социальных сетей является Skype. 
Эта программа используется для установления связи между абонентами Skype, 
находящимися в любой точке мира (чат, голосовая связь, видеосвязь); для пересылки 
файлов любого объема с максимально возможной скоростью; для организации 
телефонных конференций с несколькими собеседниками; участия в chat-rooms, 
hobby-groups [4, с.81]. Общение с представителями других языков помогает развивать 
навыки говорения и аудирования, обмениваться интересной научной информацией, 
позволяет проводить дискуссии на актуальные темы.

Итак, в данной работе дается короткая характеристика основных 
разновидностей и возможностей технологий Web 2.0. для самостоятельной 
работы студентов, повышения навыков языковой компетенции, обмена знаниями 
и расширения собственного кругозора. Современные технологии помогают 
студентам творчески подходить к изучению иностранных языков, пробуждают 
любознательность, интерес к иностранной культуре, стремление узнать как можно 
больше новой информации, активно участвовать в процессе пополнения Интернет-
ресурсов полезными для других пользователей файлами, обогащая, таким образом 
всемирную базу знаний, в которой каждый может найти что-то для себя.

Дальнейшая разработка данной темы является перспективной, поскольку 
интернет-технологии динамически развиваются из года в год. Постоянно появляются 
новые образовательные программы, создаются полезные и доступные сайты и 
ресурсы. На данный момент разрабатывается новая, усовершенствованная система 
технологий  - Web 3.0. Конечно же, изучение интернет-технологий требует более 
тщательного исследования и анализа, но, тем не менее, уже сейчас эти технологии 
широко применяются студентами и дают свои явные положительные результаты.
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СТаноВленнЯ англоМоВноЇ наФТогаЗоВоЇ ТерМІнологІЇ

Словниковий склад будь-якої мови є неоднорідним і формується з багатьох 
систем і підсистем. Кожна наука чи сфера знань розробляє власний лексичний апарат, 
який служить для номінування понять, явищ і процесів з метою передачі відповідної 
інформації при комунікації. Цей апарат часто визначається європейськими 
лінгвістами як мова для спеціальних цілей [16]. В Україні цей термін досить новий. 
Натомість переважно використовується поняття “фахові мови” [6, с.  3]. Т.  Р.  Кияк 
визначає його у такий спосіб: “Фахова мова – сукупність усіх мовних засобів, 
уживаних в обмеженій професійною ділянкою сфері комунікації для забезпечення 
взаєморозуміння між людьми, які працюють у цій галузі” [6, с. 3].

Характерною рисою фахових мов є те, що вони виробили особливі 
лексичні підсистеми, перш за все термінологічні, і використовують науково 
обумовлені синтаксичні конструкції [11, с.  34]. Фахові мови формуються на 
основі загальновживаних мов, набуваючи деяких нових специфічних ознак у 
лексиці, словотворенні, синтаксисі, стилістиці, які дозволяють їм обслуговувати 
соціолінгвістичні потреби спілкування у спеціальних сферах. Сучасні фахові мови 
активно функціонують як засіб комунікації і постійно розвиваються. [13, с. 114] 

Динамічний характер фахових мов, а також їх важлива роль як 
функціонального засобу комунікації у сучасному суспільстві роблять вивчення 
відповідних термінологічних систем одним із перспективних напрямів сучасної 
лінгвістики. Цим і зумовлена актуальність дослідження англійської терміносистеми 
нафтогазової промисловості як однієї з прерогативних галузей виробництва в 
Україні.

аналіз джерел. Дослідженням нафтогазової термінології займалися 
українські і зарубіжні вчені. Зокрема, І.  С.  Рогова здійснила аналіз еволюції 
нафтогазової термінології та перспектив її розвитку у майбутньому [10]. Особливості 
становлення та збагачення англійської нафтогазової термінології виокремлено у 
праці Н. В. Терских [13]. О. М. Ріба описала структурно-семантичні та функціональні 
особливості німецької фахової мови нафтової промисловості [9].

Метою роботи є охарактеризувати етапи становлення англомовної 
нафтогазової терміносистеми і виділити страти, які формують її структуру. 

Об’єктом дослідження фахових мов є лексичні, морфологічні, синтаксичні, 
прагматичні особливості дискурсу певної галузі науки. Саме проблеми, які стосуються 
специфіки лексики, зумовили потребу у виділенні окремої науки – термінознавства, 
предметом вивчення якого є не мова загалом, а термін як контейнер професійної 
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інформації. [6, с. 3]
Багато зарубіжних та українських лінгвістів дають різні визначення поняттю 

“термін”. Втім, можна виділити деякі спільні аспекти цих дефініцій. “Термін – це 
основна одиниця науки, спеціальних галузей знань і сфер діяльності людини, 
призначена для того, щоб номінувати об’єкти та процеси і водночас служити засобом 
пізнання навколишнього світу” [5, с.  37]. У цьому визначенні основний наголос 
робиться на функціональному призначенні термінів, зокрема на їхніх номінативній і 
когнітивній функціях, однак ігнорується їх належність до лексичних одиниць. 

На думку С.  В.  Гриньова, у складі термінологічної системи терміни за 
допомогою сукупності понять будують модель фрагменту об’єктивної дійсності, 
яка необхідна у процесі пізнання і освоєння світу [2, с. 26]. Згідно з інтерпретацією 
В.  М.  Лейчика, термін – це позначення, яке використовується як елемент знакової 
моделі конкретної спеціальної сфери знань і діяльності [2, с. 26]. Відповідно, терміни 
виконують роль когнітивних орієнтирів у дійсності, яка створена для потреб тих чи 
інших сфер знань і діяльності.

На відміну від інших одиниць професійної комунікації, термін – це знак із 
максимальним змістовим навантаженням. У багатьох теоретичних дослідженнях 
підкреслюється, що терміни створюються свідомо, автори підбирають їм формальну 
структуру так, щоб вона відповідала принципам логічного мислення [2, с. 26].

У термінознавстві розрізняються поняття “термінологія” і “терміносистема” 
[7; 8]. Термінологія виникає разом із формуванням певної галузі знань чи людської 
діяльності, є досить стихійною невпорядкованою сукупністю термінологічних 
одиниць і становить джерельну базу для розбудови терміносистеми [7, с.  101]. 
Терміносистема, в свою чергу, відображає стандартизовану та кодифіковану систему 
понять певної наукової теорії чи концепції [7, с. 101]. Таким чином, вона формується 
не одночасно із зародженням науки чи галузі знань, а після відшліфування 
фундаментальних понять у процесі формування базових теорій. Виділяють кілька 
основних ознак терміносистеми, зокрема структурований характер, сталість, 
цілісність і відповідність суми частин цілому [1, с. 85-86].

Такий перехід від окремих термінів і термінології до утворення наукової 
теорії і, зрештою, формування терміносистеми прослідковується і в історії розвитку 
нафтогазової промисловості.

Нафта знаходила практичне використання у житті людини ще з давнини, 
про що свідчать перші письмові документи. Стародавні єгиптяни застосовували 
її для муміфікації померлих. Вважається, що Ной затирав нафтою стики дощок 
на бортах ковчега. Нафта входила у склад так званого “грецького вогню”, який 
мав переважно військове призначення. Деякі народи використовували нафту чи 
природні нафтопродукти у медицині, як будівельний матеріал чи для захисту рослин 
від шкідників. Хоча в цілому світі нафта була відома давно, способів її використання 
протягом багатьох століть було відносно небагато [15, с. 8]. 

Окремі слова на позначення предметів, речовин, процесів пов’язаних з 
обробкою нафти, виникли разом із початком використання людьми цієї речовини. 
Це цілком закономірно, оскільки будь-яка діяльність потребує мовних засобів для 
забезпечення порозуміння між людьми, які виконують певні роботи. Можна вважати, 
що це був підготовчий етап до формування нафтогазової терміносистеми. Наприклад, 
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англійський термін petroleum, що означає “нафта”, походить від латинських слів petra 
(камінь) та oleum (олія). Це поняття об’єднує різноманітні рідкі, газоподібні і тверді 
вуглеводні, тобто сполуки водню і вуглецю з домішками інших речовин. [3, с. 11]

Зараз неможливо визначити конкретну дату зародження нафтогазової 
промисловості. Умовно можна сказати, що на початку ХХІ  ст. їй виповнилося 150 
років [13, с.  115]. Вважається, що нафтодобування сформувало самостійну галузь 
у 1859 році, коли полковник Едвін  Л.  Дрейк заклав у штаті Пенсильванія, США, 
першу комерційну свердловину. Таким чином, початок перетворення нафтогазової 
термінології у терміносистему припадає на середину ХІХ ст., а кожен наступний етап 
її розвитку характеризується своїми джерелами поповнення термінології, при цьому 
відображаючи розвиток самої промисловості [13, с. 115].

У часи становлення нафтогазової промисловості у США використання 
зарубіжного досвіду у цій галузі було зовсім незначним. У зв’язку з цим, численних 
іноземних запозичень у термінологію просто не могло бути, тому основу формують 
власне англомовні терміни, такі як drill, hole, bit, blowout, preventer та ін. Піонерами цієї 
промисловості були колишні гірники, ковалі, фермери, моряки, шукачі пригод, тобто 
переважно представники нижніх класів суспільства з невисоким рівнем культури, 
які не знали іноземних мов. Тим не менше, ці люди проявили винахідливість у 
переосмисленні загальновживаних слів рідної мови для позначення ними нових 
процесів, інструментів, професій, обладнання і т.д. [10, с. 33-34].

Сучасна англійська нафтогазова терміносистема – це результат взаємодії 
багатьох сфер знань і, як наслідок, взаємопроникнення їх термінологій. Таким чином, 
можна вважати, що вона будується за гетерогенною моделлю [4, с.  348]. На основі 
цього деякі вчені, зокрема О.  В.  Суперанська, Н.  В.  Подольська, Н.  В.  Васильєва 
пропонують умовно поділяти терміносистеми окремих фахових мов на три страти:

 загальнонаукові терміни, притаманні більшості наук та сфер знань чи 
людської діяльності; 

міжгалузеві терміни, спільні для кількох галузей; 
вузькоспеціалізовані терміни, які не зустрічаються за межами терміносистеми 

конкретної галузі [12, с. 54-55]. 
Ґрунтуючись на цій типології, ми визначили співвідношення цих страт 

терміносистеми нафтогазової промисловості на матеріалі англійського тлумачного 
словника “А Dictionary for the Petroleum Industry”. 

Страту загальнонаукових термінів становлять професійні одиниці які 
використовуються без зміни своєї семантики у нафтогазовій сфері та у лінгвістиці, 
математиці, філософії, музиці: absolute (абсолютний), acoustic (акустичний), analog 
(аналог, аналоговий), average (середній, середньостатистичний).

Міжгалузеві терміни – це спільні для кількох пов’язаних наук чи сфер 
знань або діяльності професійні одиниці. Нафтогазова термінологія має перехресні 
зв’язки з такими науками як геологія – andesite (андезит), anticline (антикліналь), 
apron (конус винесення осадових порід), aquifer (водоносний горизонт), arenite 
(ареніт), arkose (аркозовий пісковик), barite (барит), basalt (базальт), bed (пласт, шар), 
bedrock (материнська порода), bioherm (біогерма); хімія – acid (кислота), acetylene 
(ацетилен), alkane (алкан), aniline (анілін), biochemical (біохімічний); фізика – absorb 
(поглинати), atom (атом); електроніка – ammeter (амперметр), battery (батарея), 
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blackout (повне відключення живлення); механіка – accelerometer (акселерометр), 
adhesion (притягання), anemometer (анемометр), antifreeze (антифриз), ballast (баласт), 
brake (гальма); металургія – alloy (сплав), billet (сутунка).

Вузькоспеціалізовані терміни – терміни, які притаманні тільки нафтогазовій 
промисловості: annular space – the space surrounding a pipe in the wellbore (DPI, с. 8) 
(затрубний простір); auger – a boring tool that consists of a shaft with spiral channels 
(DPI, с. 11) (спіральний бур); bit – the cutting or boring element used in drilling oil and 
gas wells (DPI, с. 17) (долото); blowout – an uncontrolled flow of gas, oil, or other well fluids 
into the atmosphere (DPI, с. 19) (фонтанування); bottomhole – the lowest or deepest part 
of a well (DPI,с. 20) (вибій свердловини) та ін.

Отже, нафтогазова терміносистема – це стандартизована єдність 
термінів, які використовуються для передачі професійної інформації нафтогазової 
промисловості. Нафтогазова терміносистема формувалася паралельно із розвитком 
самої промисловості і пройшла етап від певної сукупності до організованої єдності. 
Таким чином, нафтогазова термінологія складається із трьох страт: загальнонаукової, 
міжгалузевої та вузькоспеціалізованої. Це свідчить про її системний характер і 
динамічний розвиток. 

Перспективний напрямок дослідження вбачаємо у вивченні продуктивних 
способів поповнення нафтогазової терміносистеми та способів перекладу цих 
термінів.
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ПОД- СЕКЦИЯ 5 Языковедение и иностранные языки
Куренкова Т.н.

Кандидат филологических наук, Сибирский государственный 
аэрокосмический университет им. академика М.Ф. Решетнёва

неологиЗМЫ КаК чаСТЬ леКСичеСКой ПоДСиСТеМЫ ЯЗЫКа

«Неологизмы (от греч.neos – новый и logos – слово) – слова, значения слов 
или сочетания слов, появившиеся в определенный период в каком-либо языке или 
использованные один раз (окказиональные слова) в каком-либо тексте или акте 
речи» [1, с. 331]. 

Особое внимание изучению неологизмов уделяли А. А. Брагина, Н.З. 
Котелова, Е. В. Розен. 

Принято различать языковые, или общенародные, неологизмы и 
индивидуально-стилистические, или авторские [4, с. 302]. 

М. И. Фомина называет первые из упомянутых неологизмов общеязыковыми, 
или узуальными, а вторые – индивидуальными, контекстуально-речевыми, или 
окказиональными [3, с. 291].

Языковые неологизмы - новообразования, которые возникают в 
общенародном языке: а) как наименования новых понятий, б) как новые названия 
взамен устаревших, в) как слова с новой семантикой при сохранении или утрате 
старых значений.

Следовательно, языковые неологизмы разделяются на лексические 
и семантические. Лексическими являются новые наименования новых или 
существовавших ранее понятий, семантическими — новые значения слов [4, с. 302]. 

Н. М. Шанский полагает, что существуют номинативные (лексические) 
и номинативно-стилистические неологизмы. «Номинативно-стилистические 
неологизмы — это новые названия, которые "по-другому называют уже названное" 
и служат определенным стилистическим целям, т.е. это слова с дополнительной 
окраской» [4, с. 302]. 

К. Рёмер и Б. Матцке выделяют три вида неологизмов: окказиональные, 
«проходящие» (возникают в определенный период времени, активно используются 
и затем исчезают из основного словарного состава) и временные (входят в узус некой 
группы или в узус некого варианта, затем теряют признак новизны и становятся 
неотъемлемой частью основного словарного состава) [5, с. 39-40]. 

Л. И. Рахманова и В. Н. Суздальцева в качестве причин возникновения 
неологизмов приводят следующие: 

1. Неологизмы возникают как наименования новых реалий, новых 
предметов, новых понятий, возникших в нашей жизни. 

2. Новые слова и сочетаний слов появляются в связи с необходимостью 
обозначить явления, и прежде присутствовавшие в нашей жизни, но не имевшие 
соответствующего обозначения в языке (иногда из-за того, что существование этих 
явлений замалчивалось). 

3. Нередко новое слово является просто более удобным однословным 
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обозначением того, что прежде называлось при помощи словосочетания. 

4. Иногда новые слова возникают из-за необходимости подчеркнуть 
частичное изменение предмета или представление о нем. 

5. Появление новых слов обусловлено влиянием, которое оказывает в данное 
время культура какой-либо иной страны на русскую жизнь, и диктуется модой на 
иностранные слова, входящие в лексикон этой страны [2, с. 152-153]. 

В зависимости от того, как появилось новое слово, выделяются три группы 
новообразований: 

1) неологизмы-заимствования. Данный тип неологизмов характерен для 
современной России. 

2) семантические неологизмы, т. е. новые значения, которые появились у уже 
имевшихся в языке слов. 

3) неологизмы, созданные по моделям русского словообразования. Этот 
тип появления новых слов был характерен в большей степени после октябрьской 
революции 1917 года.

Кроме заимствований, на современном этапе продуктивными остаются 
модели русского языка, появляется большое количество сложносокращенных 
слов, множество новых аббревиатур, лексикон пополняется за счет сложных слов 
с первой частью аудио -, видео -, евро -. В последнее десятилетие ХХ века появились 
существительные-наименования, образованные путем сложения основ. Активно 
используются суффиксы и приставки [2, с. 154-156]. 

Общим для языковых и индивидуально-стилистических неологизмов 
является: деление на лексические и семантические неологизмы, созданные по 
существующим в языке словообразовательным моделям. Но между этими типами 
неологизмов существуют и различия: языковые неологизмы чаще всего возникают как 
наименования новых понятий, обладают воспроизводимостью; обычно переходят 
в активный словарь, имеют более широкую сферу использования; авторские 
новообразования: создаются как средство художественной выразительности для 
названия существующих понятий, воспроизводимостью не обладают, в активный 
словарь обычно не входят, имеют стилистически ограниченную сферу использования 
[4, с. 304]. 

Авторские неологизмы могут также быть проявлением словесной игры, 
иронического отношения как к предмету, явлению, так и к самому языку. Они 
используются для более точной передачи экспрессивно-смысловых нюансов [2, с. 
159]. 

Языковые неологизмы используются в нескольких стилях: научном, 
производственно-техническом, публицистическом, стиле художественной 
литературы и обиходно-разговорном. Авторские неологизмы используются 
преимущественно в художественной литературе и в публицистике [4, с. 305]. 

Таким образом, в языке существуют не только понятные всем слова, 
относящиеся к активному составу лексики, но и устаревающие или устаревшие слова, 
а также те, которые из-за своей новизны еще не всегда понятны носителям языка и 
не стали достаточно известными. Эти слова относятся к пассивному составу лексики.

В целом же следует отметить, что понятие активного и пассивного состава 
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языка относительно и переход лексических единиц из одного состава в другой 
возможен на любой стадии исторического развития, что связано главным образом с 
экстралингвистическими факторами.
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ПОД-СЕКЦИЯ 5. Языковедение и иностранные языки.

Суслова М.о.
Аспірантка кафедри романської філології і перекладу,

Запорізький національний університет

еКСПериМенТалЬне ДоСлІДженнЯ лІнгВоКУлЬТУрного ТиПажУ 
мусульманка (на МаТерІалІ ІСПанСЬКоЇ Та ФранцУЗЬКоЇ МоВ)

В сучасну епоху політизації всіх світових релігій [4], вивчення таких 
культурних концептів як іслам, мусульманин, мусульманка з огляду на їхню постійну 
присутність європейському концептуальному просторі потребує їхнього розгляду 
як суспільно-політичних концептів. Під суспільно-політичними концептами 
розуміються такі, що постійно змінюються і розвиваються в зв’язку з постійним 
переосмисленням концептуалізованих явищ індивідуальною та національною 
свідомістю в ситуації політичних умов, що ніколи раз і назавжди не є зафіксованими 
[2, с. 406]. 

Метою роботи є описання польової організації лінгвокультурного типажу 
мусульманка та виявлення специфіки концептуалізації послідовниці мусульманської 
релігії представниками іспанської та французької мовної спільнот. Польова 
організація концепту відображає ієрархію окремих когнітивних ознак в структурі 
концепту, яка відображається у вичлененні ядра та різних зон периферії в структурі 
концепту [3, с. 290]. об'єктом дослідження є типаж мусульманка в іспанській та 
французькій лінгвокультурах. Лінгвокультурний типаж постає як різновид концепту 
змістом якого є типізована особистість [1, с. 180]. Предметом дослідження виступає 
психолінгвістичний аспект репрезентації типажу мусульманка засобами іспанської 
та французької мов. Застосування асоціативного експерименту до аналізованого 
типажу зумовлено надійністю експериментальних даних для вичленення в концепті 
ядра та периферії [3, с. 214], можливістю здійснення зрізу повсякденної свідомості 
носіїв певної мови і культури з ціллю виявити актуальні ознаки, що структурують 
концепт.  

Вільний експеримент з носіями іспанської та французької мов проводився 
у 2011-2012 рр. із застосуванням мережі Інтернет на спеціально створених нами 
сторінках з анкетою окремо для двох груп інформантів http://sondagefr.blogspot.
com/; http://encuestaes.blogspot.com/, а також у формі індивідуального опитування 
із залученням форумів, чатів та соціальних мереж (Facebook, Interpals тощо). 
Використання Інтернету як інструменту отримання психолінгвістичної інформації 
має великі можливості для концептологічного аналізу і гарантує, що досліджувані 
живуть в різному соціальному середовищі, так що відповіді будуть об’єктивно 
представляти собою випадкову вибірку [2, с. 410]. В експерименті взяли участь 
201 особа, з яких 101 складають носії іспанської мови (64 чол., 37 жін.) та 100 – 
французької мови (57 чол., 43 жін.). Кількість відмов: іспанці – 7 (7% від загальної 
кількості опитаних); французи – 4 (4%). Досліджуваним пропонувалося відповісти 
на питання: Escriba las 3 primeras palabras que Usted asocia con la noción "musulmana" / 
Citez les trois premiers mots qui vous viennent à l'esprit en association du terme "musulmane".

Отримані від іспаномовних інформантів 166 реакцій на слово стимул 
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musulmana, сформували наступне асоціативне поле концепту мусульманка і були 
розміщені за спадом частот: burka (18 в тому числі варіанти burkha, burqa); velo (12); 
mujer (7); represión (6); pena (4); creyente (3); opresión (3); oprimida (3); religiosa (3); sumisa 
(3); árabe (2); desigualdad (2); esclava (2); lapidación (2); persona (2); Ramadán (2); religión 
(2); víctima (2); sumisión (2); ablación (1); acojonada (1); Asia (1); belleza (1); bondad (1); 
castigo (1); conjunto (1); conservadora (1); Corán (1); cuidado (1); decente (1); dejarse hacer 
(1); derechos (1); discreta (1); discriminación (1); dolor (1); se creen inferiores (1); educación 
(1); esclavas (1); explotación (1); fanática (1); fiel (1); forma de vida (1); guapa (1); harem 
(1); hiyab (1); honestidad (1); igualdad (1); infeliz (1); inferior al hombre de su religión (1); 
inferioridad feminista (1); injusticia (1); injustificable (1); intolerancia (1); intriga (1); Islam 
(1); la que acepta todo lo que el marido ordena (1); lucha (1); luchadora (1); machismo (1); 
Magreb (1); maltratada (1); marginación (1); Marruecos (1); miedo (1); monoteístas (1); mora 
(1); mujer árabe (1); mujer que practica el islam (1); mujer que profesa la religión musulmana 
(1); mujer sometida (1); mujer sumisa obligatoriamente (1); nada (1); nadie (1); necesidad 
de reforma (1); neurótica (1); niños (1); no come cerdo (1); no comer cerdo ni beber vino (1); 
obediente (1); oculta (1); ojos (1); paciencia (1); persona oprimida (1); persona que practica el 
islam (1); personas (1); progresismo (1); quien practica la anterior religión (1); reprimida (1); 
rezar (1); sacrificada (1); secundaria (1); seguidora (1); según me ha dicho un musulmán no 
pinta nada solo hace lo que le dicen (1); simpatía (1); sin derechos (1); sin libertad (1); sin poder 
de decisión (1); sometimiento (1); subordinación al marido (1); sufridoras (1); terrorismo (1); 
timidez (1); tranquilidad (1); vacío (1); valentía (1); 

Отримані від франкомовних інформантів 173 реакції на слово-стимул 
musulmane, сформували наступне асоціативне поле концепту мусульманка і були 
розміщені за спадом частот: voile (23); femme (10); burka (9 в тому числі варіанти 
burqa);croyante (7); soumise (6); islam (5); religion (5); soumission (5); arabe (3); lapidation 
(3); pratiquante (3); prière (3); tchador (3); culture (2); discrimination (2); enfants (2); femme 
pratiquant l'islam (2); henné (2); malheureuse (2); niqab (2); philosophie (2); polygamie 
(2); religieuse (2); voilée (2); adepte de l'islam (1); agressives (1); amalgame (1); amour (1); 
caractère (1); cheveux(1); chose (1); croyance (1); De rien par contre pour musulman et pas 
tellement de choses qui me viennent à l'esprit. Ce sont les gens qui pratiquent l'Islam mais 
rien à dire (1); détermination (1); dévouée à Dieu (1); dévouement (1); esclavage(1); être 
soumis (1); fantôme(1); fatma (1); fausses (1); femme acceptant l'Islam (1); femme croyante à 
la religion Islam(1); femme pratiquante de cette religion (1); femme soumise (1); femme voilée 
(1); fidèle (en amour) (1); force(1); foulard (1); galère=difficile(1); générosité(1); habitante du 
Maghreb (1); hijab (1); humain (1); illettrisme (1); inadaptées(1); individu (1); inégalités (1); 
injustice (1); intégrisme (1); Kaboul (1); la chariah (1); le voile islamique (1); lumière (1); 
manque de droit (1); manque de liberté (1); mariage (1); musulman (1); noir (1); obeîssance 
(1); oppression (1); pèlerinage (1); personne pratiquant la religion islamique (1); personnes 
converties à la religion islamique depuis leur naissance par le biais des rites pratiquées (1); 
pondeuse (1); port du voile (1); pratiquante de l'islam (1); prophète (1); répudiation (1); sans 
droit (1); séquestré (1); Shéhérazade (1); silence (1); soumise (au mari, incapable juridique, à 
la croyance...) (1); soumise à Dieu l'Unique (1); soumises (1); soumission à Dieu (1); stupide 
(1); tradition (1); une femme modeste et très respectueuse (1).

Польова структура лінгвокультурного типажу мусульманка може бути 
представлена наступним чином у порівняльному розрізі.
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Іспанська лінгвокультура
Ядро
пригноблена, обмежена або позбавлена прав (37 – 22,3%) (37 – 22,3%): 

represión (6); opresión (3); oprimida (3); desigualdad (2); esclava (2); explotación (1); 
maltratada (1); sacrificada (1); acojonada (1); persona oprimida (1); derechos (1); esclavas 
(1); sin derechos (1); sin libertad (1); sin poder de decisión (1); nada (1); nadie (1); reprimida 
(1);se creen inferiores (1); secundaria (1); vacío (1); discriminación (1); injusticia (1); igualdad 
(1); marginación (1); injustificable (1);

зовнішність (одяг та атрибути) (33 – 19,9%): burka (18 в тому числі варіанти 
burkha, burqa); hiyab (1); velo (12); ojos (1); oculta (1);

послідовниця ісламу, віруюча (16 – 9,6%): creyente (3); religión (2); religiosa (3); 
fiel (1);mujer que practica el islam (1); mujer que profesa la religión musulmana (1); persona 
que practica el islam (1); seguidora (1); islam (1); quien practica la anterior religión (1); 
monoteístas (1);

Ближня периферія
страждає (13 – 7,8%): pena (4); víctima (2); lapidación (2); sufridoras (1); ablación 

(1); dolor (1); infeliz (1); castigo (1);
характеризується позитивними моральними якостями, орієнтаціями, 

почуттями (12 – 7,2%): decente (1); paciencia (1); bondad (1); honestidad (1); tranquilidad 
(1); valentía (1); educación (1); discreta (1); timidez (1); lucha (1); luchadora (1); simpatía (1);

гендерні ознаки (10 – 6,0%): mujer (7); persona (2); personas (1);
є покірною (10 – 6%): sumisa (3); sumisión (2); mujer sometida (1); mujer sumisa 

obligatoriamente (1); obediente (1); dejarse hacer (1); sometimiento (1);
походження (6 – 3,6%) árabe (2);mujer árabe (1); Asia (1); Magreb (1); Marruecos 

(1);
є залежною від чоловіка (6 – 3,6%): según me ha dicho un musulmán no pinta 

nada solo hace lo que le dicen (1); inferioridad feminista (1); la que acepta todo lo que el marido 
ordena (1); machismo (1); subordinación al marido (1); inferior al hombre de su religión (1);

Дальня периферія
характеризується через атрибути ісламу (4 – 2,4%): Ramadán (2); Corán (1); 

rezar (1);
культура і побут (традиції, звичаї та їхні атрибути) (4 – 2,4%): forma de vida 

(1); no come cerdo (1); no comer cerdo ni beber vino (1); harem (1);
характеризується негативними моральними якостями, орієнтаціями, 

почуттями (4 – 2,4%): miedo (1); intolerancia (1); intriga (1); neurótica(1);
характеризується через зміни або їхню відсутність (3 – 1,8%): progresismo (1); 

necesidad de reforma (1); conservadora (1);
Крайня периферія
пов'язана з небезпечною суспільною діяльністю (2 – 1,2%): terrorismo (1); 

cuidado (1);
соціальні стосунки (2 – 1,2%): niños (1);conjunto (1);
характеризується позитивними фізичними якостями (2 – 1,2%): guapa (1); 

belleza (1);
є фанатичною (1 – 0,6%): fanática (1);
викликає зневагу (1 – 0,6%): mora (1).
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Французька лінгвокультура
Ядро
зовнішність (одяг та атрибути) (50 – 28,9%): voile (23); burka (9 в тому числі 

варіанти burqa); tchador (3); henné (2); niqab (2); voilée (2); cheveux(1); femme voilée (1); 
foulard (1); hijab (1); le voile islamique (1); lumière (1); noir (1); port du voile (1); fantôme(1)

послідовниця ісламу, віруюча (33 – 19,1%): croyante (7); islam (5); religion (5); 
pratiquante (3); femme pratiquant l'islam (2); religieuse (2); adepte de l'islam (1); croyance 
(1); De rien par contre pour musulman et pas tellement de choses qui me viennent à l'esprit. 
Ce sont les gens qui pratiquent l'Islam mais rien à dire (1); Femme acceptant l'Islam (1);femme 
croyante à la religion Islam(1);femme pratiquante de cette religion (1); personne pratiquant la 
religion islamique (1); personnes converties à la religion islamique depuis leur naissance par le 
biais des rites pratiquées (1); pratiquante de l'islam (1);

є покірною (21 – 12,1%): soumise (6); soumission (5); dévouée à Dieu (1); 
dévouement (1); être soumis (1); femme soumise (1); obeîssance (1); silence (1); soumise (au 
mari, incapable juridique, à la croyance...) (1); soumise à Dieu l'Unique (1); soumises (1); 
soumission à Dieu (1);

Ближня периферія
пригноблена, обмежена або позбавлена прав (14 – 8,1%): discrimination (2); 

polygamie (2); chose (1); esclavage(1); inégalités (1);injustice (1); manque de droit (1); manque 
de liberté (1); oppression (1); séquestré (1); répudiation (1); sans droit (1);

гендерні ознаки (13 – 7,5%): femme (10); humain (1); individu (1); fatma (1);
характеризується позитивними моральними якостями (7 – 4%): amour (1); 

fidèle (en amour) (1); force(1); générosité(1); une femme modeste et très respectueuse (1); 
détermination (1); caractère (1);

характеризується через атрибути ісламу (6 – 3,5%): prière (3); la chariah (1); 
pèlerinage (1); prophète (1);

соціальні стосунки (6 – 3,5%): enfants (2); amalgame (1); mariage (1); musulman 
(1); pondeuse (1);

характеризується негативними моральними якостями, орієнтаціями, 
почуттями (6 – 3,5%): agressives (1); fausses(1); galère(1); illettrisme (1); stupide (1); 
inadaptées(1);

походження (5 – 2,9%) arabe (3); habitante du Maghreb (1); Kaboul (1);
культура і побут (традиції, звичаї та їхні атрибути) (5 – 2,9%) culture (2); 

tradition (1); philosophie (2);
страждає (5 – 2,9%) lapidation (3); malheureuse (2);
Крайня периферія
персоналії (1 – 0,6%) Shéhérazade (1);
прибічниця фундаменталізму (1 – 0,6%) intégrisme (1).
Висновки. Таким чином, структурування когнітивних ознак типажу 

мусульманка за критерієм яскравості виявляє значні розбіжності у сприйнятті 
цієї постаті в двох лінгвокультурах. Ядро складають ознаки послідовниця ісламу, 
віруюча та зовнішність (одяг та атрибути), що є спільними для обох лінгвокультур. 
Найяскравішою, а звідси і найактуальнішою, ядерною ознакою типажу мусульманка 
в іспанській лінгвокультурі виявилась пригноблена, обмежена/позбавлена прав, яка у 
французькій лінгвокультурі входить до ближньої периферії, що вказує на її значущість 
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та актуальність і для носіїв французької мови, але у меншій мірі. Для французької 
лінгвокультури самою яскравою ознакою є зовнішність (одяг та атрибути), що 
свідчить про актуальність саме образного зорового сприйняття типажу мусульманка. 
Ядерна для французької лінгвокультури ознака покірна в іспанській лінгвокультурі 
входить до ближньої периферії. Загалом ознаки, що формують ближню периферію 
типажу в двох лінгвокультурах різняться: у французькій вони представлені більш 
розлого, що вказує на значний набір характеристик мусульманки, актуальних для 
носіїв французької мови. Значна кількість індивідуальних когнітивних ознак, що 
структурують типаж в іспанській лінгвокультурі (дальня та крайня периферія) та 
майже повна їхня відсутність у французькій лінгвокультурі вказує на більш розвинуту 
структуру типажу мусульманка, на його віднесеність до загальнонаціональних 
знань у французькій лінгвокультурі та до індивідуального досвіду у іспанській 
лінгвокультурі. Перспективи подальших наукових розвідок виявляються у 
можливостях дослідження лінгвокультурних типажів мусульманин, мусульманка у 
зіставних студіях на матеріалі інших романських мов, а також у залученні до аналізу 
германських, слов’янських мов тощо.
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 ПОД-СЕКЦИЯ 5. Языковедение и иностранные языки.

Болотова е.н.
Кандидат филологических наук, доцент кафедры английской филологии, 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет

лингВиСТичеСКие иССлеДоВаниЯ наУчного ДиСКУрСа

Роль научной коммуникации с каждым годом становится все более 
значимой для общества. Причиной этого является стремительное развитие 
науки и ее вторжение во все сферы жизни общества, рост авторитета науки и 
одновременная демократизация научного знания. Все это и побуждает ученых 
к постоянному исследованию данного феномена и выражается в дальнейшем 
развитии научного знания. Научная речь уже долгое время является предметом 
внимания лингвистов. И интерес к изучению этого феномена вряд ли когда-
нибудь ослабеет: появление все более совершенных технологий, разработка 
новейших методов исследования предполагает постоянный обмен актуальной 
информацией, для которого требуется не просто умение грамотного построения 
предложений, но и знание особенностей организации научного высказывания.

Результатом начавшихся еще в 50-60-х годах ХХ века исследований, 
основанных на анализе большого корпуса языковых фактов, стало определение 
понятия функционального стиля как «одного из стилей, дифференцируемых 
в соответствии с основными функциями языка – общением, сообщением и 
воздействием» (концепция академика В.В. Виноградова), выделение научного 
стиля как «одного из функциональных стилей, потому что основной его 
функцией является функция сообщения» [14, с. 9], признание таких черт научной 
прозы, как логическая строгость, объективность, последовательность, точность, 
«своеобразное преломление эмоционального» для отображения полемики и 
выражения индивидуального подхода автора [11, с. 28-34].

В 1960-70-е годы сосредоточенность лингвистов на изучении особенностей 
функционирования языковых единиц всех уровней привела к формулировке 
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вывода о речевой системности научного стиля: реализация объективности, 
обобщенности, логичности, понятийности, точности достигается именно речевой 
системностью, а не только употреблением научной лексики  [2; 4; 5].

На следующем этапе  (в  1970-90-е годы) исследования в области научной 
речи были посвящены проблемам эмоционально-субъективной оценки  [11], 
истории развития научного стиля [10;3], взаимодействию устной и письменной 
форм речи в сфере научного знания [12], диалогичности как универсального 
механизма формирования научного знания как на этапе мысленного оформления, 
так и на уровне текстопроизводства [13].

Говоря об историографии изучения стиля научной речи, нельзя обойти 
вниманием особое направление, посвященное анализу на материале лингвистики 
вопросов методологии языка науки [1; 8]. В монографии Н.Б. Гвишиани  был 
впервые подвергнут специальному рассмотрению метаязык как средство научного 
общения, а также метаязык в его методологическом аспекте. Необходимость 
в таком исследовании возникла из-за того, что «вследствие существенных 
методологических расхождений между различными направлениями и школами 
план выражения понятий и категорий языкознания оказывается чрезвычайно 
сложным. … В зависимости от того, как решается вопрос о предмете языкознания, 
о самой природе языка, метаязыки отдельных направлений могут быть едиными 
в плане методологии, при всем из различии на уровне конкретных единиц 
метаязыка, или могут существенно различаться именно методологически, 
следствием чего являются трудности в установлении контактов между учеными, 
поскольку в этом случае отсутствует основа научного общения в виде единого 
метаязыка» [1, с. 1]. Таким образом, акцент делается на значимости методологии 
в научном тексте и на том, что методологию можно считать основой метаязыка.

Монография С.Е. Никитиной посвящена рассмотрению понятия 
«язык науки» и способам его описания. Автор отмечает, что одна из главных 
проблем науки ХХ века - анализ языка науки - возникает на скрещивании 
нескольких областей знания и деятельности и связана со сложным комплексом 
теоретических и практических задач, например, с существованием противоречия 
между континуальностью знаний и дискретностью языка, которым эти 
знания выражаются, между непрерывной динамикой мысли и статичной 
запечатленностью ее в слове, между новым знанием и не успевшим обновиться 
языком [8, с. 3-4]. Проблема языка науки из ХХ века перешла в век XXI, но не 
потому, что исследования прошлого века не дали ответа на заданные вопросы. 
Напротив, только аккумулировав результаты уже проведенных исследований 
на разных уровнях языка,  ученые XXI века получили и продолжают получать 
возможность изучать язык науки в иной перспективе – с точки зрения 
репрезентации ментальной сферы говорящего/ мыслящего человека, и, 
возможно, такое рассмотрение языка науки позволит сделать шаг к разрешению 
существующих противоречий.

Продолжая рассмотрение эволюции исследований в сфере научного 
общения, следует отметить, что результаты подробного анализа особенностей 
научных произведений на всех языковых уровнях способствовали становлению и 
развитию нового направления - теории «языка для специальных целей» (Language 
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for Specific Purposes, LSP), т.е. «специфической разновидности «языка в целом», 
которая используется при общении на ту или иную специальную тему» [6, с. 12].

К основным положениям данной теории можно отнести следующие:
1) для текстов, составляющих эту разновидность языка, характерны общие 

особенности языковой организации, которые наблюдаются в любых 
научных текстах;

2) помимо употребления слов, называющих узкоспециальные понятия, 
в текстах данного регистра ограничиваются морфо-синтаксические и 
лексико-фразеологические свойства слов, регулярно реализующиеся в 
текстах иной понятийной направленности;

3) «язык для специальных целей» не является чем-то однородным и 
монолитным, он распадается на функционально-стилистические 
разновидности, т.к. содержит тексты, максимально близкие к 
«повседневному языку», и тексты с минимальной идиоматикой, в связи с 
чем возникает необходимость разграничения постоянных (инвариантных, 
связанных с понятийной ориентацией) и переменных (вариативных, 
формальных, влияющих на усложнение языковой ткани текстов и лишь 
опосредованно сказывающихся на содержании) языковых признаков [6, 
с. 12-13].
Например, рассматривая биологический LSP с точки зрения 

функционально-стилистической неоднородности регистра, А.И. Комарова [6] 
предлагает разграничивать авторские тексты терминологических словарей, 
тексты научных статей и стилистически нейтральные тексты монографий 
(тексты нулевого, первого и второго уровней соответственно). Так, в 
текстах 0-го уровня словоупотребление регламентировано особенностями 
соответствующей понятийной сферы, номинативный характер суждений 
выражается в преобладании неличных форм глаголов и в передаче действия с 
помощью отглагольных адъективных и субстантивных единиц. Отличительными 
чертами текстов 1-го уровня автор называет более естественный облик 
текстов (преобладание личных форм глаголов, неявное выделение сложных 
субстантивных единиц на фоне более нейтральных в языковом плане способов 
выражения мысли) и появление «скромной» синонимии у лексики общенаучного 
характера. Результатом поступательного движения от функции сообщения 
к функции общения являются тексты 2-го уровня, в которых было замечено 
нарастание идиоматических проявлений у всех частей речи, однако тенденция 
к соотнесенности слов с данной понятийной сферой остается доминирующей. 
Тексты этого уровня стилистически нейтральны в том смысле, что семантика 
эмоционально-окрашенных лексических единиц подвергается преобразованию в 
научной прозе: ‘wonderful’ и ‘terrible’ приближаются по значению к ‘good’ и ‘bad’, 
т.е. теряют экспрессивность, воспринимаются как нейтральные на общем фоне 
научного текста, происходит «нейтрализация» (термин Н.М. Разинкиной).

Отметим, что употребление термина LSP характерно в большей степени 
для российской лингвистики и лингводидактики, по сравнению с англоязычной 
литературой, где, логично, предпочтение отдается термину ESP – English for 
Specific Purposes, который воспринимается как часть LSP [16, с. 2]. 
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Теория LSP становится не только новым этапом в развитии 

функциональной стилистики, она также вносит большой вклад в интеграцию уже 
имеющихся знаний лингвистики с методикой преподавания иностранных языков, 
предлагая четкое лингвистическое обоснование традиционного методического 
принципа обучения от простого к более сложному. Но, несмотря на популярность 
исследовательского направления «языка для специальных целей», некоторые 
моменты теории требуют уточнения. Во-первых, в лингвистике нет единого 
мнения о характере взаимоотношений LSP и LGP (Language for General Purposes) 
– стандартного языка. Как отмечает Е.А. Никулина, существует несколько 
направлений, в которых представлены взаимоотношения LSP и LGP [9, с. 8-10]:

• академический язык рассматривается как синоним стандартного языка, 
языки для специальных целей как элементы академического языка, границы 
LSP четко определены внутри LGP;

• общеупотребительные выражения можно встретить в специальных языках, 
границы LGP четко очерчены в составе LSP;

• специальное знание не может быть включено в каждодневное общение, и в 
этом случае необходимо прибегнуть к академическому языку: одну и ту же 
идею можно выразить средствами как академического, так и специального 
языка, LSP и  LGP равны.

Указывая недостатки вышеперечисленных направлений (например, 
наличие четких границ, непересечение областей LSP и LGP), Е.А. Никулина 
предлагает следующую трактовку взаимоотношений LSP и LGP: язык для 
специальных целей и язык для общих целей не только тесно взаимодействуют, 
но и влияют друг на друга [9, с. 11]. С данным положением нельзя не согласиться.

Во-вторых, по мнению Р. де Богранда, главной лингвистической 
проблемой является определение того, в каком смысле язык для специальных 
целей можно считать «языком», поскольку у LSP никогда не будет собственной 
полноценной лексико-грамматической системы, ему придется пользоваться 
лексико-грамматической системой по крайней мере одного языка для общих 
целей [15, с. 325]

В-третьих, еще одной лингвистической проблемой становится выявление 
соотношения между моделью языка для специальных целей и моделью дискурса 
для специальных целей, что указывает на неустойчивое соотношение между 
виртуальным языком и реально функционирующим дискурсом [15, с. 325]. 

Не предлагая конкретных решений вышеуказанных проблем, Р. де Богранд 
на материале анализа научного дискурса Ж. Пиаже через выявление центральных 
концептов, сравнение словарных дефиниций терминов с их значением в 
тексте показывает применение методики анализа дискурса для восприятия 
«специального знания» и изучения самих сценариев порождения научных 
текстов [15, с. 335-346]. Таким образом, исследование научной речи переходит на 
принципиально новый уровень – уровень когнитивно-дискурсивной парадигмы. 

Поддерживая различные определения дискурса как связного текста в 
совокупности с экстралингвистическими факторами, как системы коммуникации 
с реальным и потенциальным измерениями,  как уровня сознательного действия 
в коммуникации, как «языка в языке», особого мира, необходимо отметить, что 
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трактовка дискурса, предложенная В.В. Красных [7, с. 113-114], является, на наш 
взгляд, наиболее подробной, охватывающей разные аспекты феномена дискурса. 
Следовательно, соглашаясь с точкой зрения В.В. Красных, под термином дискурс 
понимается вербализованная речемыслительная деятельность, которая:

1) представляет собой совокупность процесса и результата,
2) обладает: 
- собственно-лингвистическим планом - связанным с языком, 

манифестирующим себя в используемых языковых средствах, проявляющимся в 
совокупности порожденных текстов (дискурс как результат), а также

- лингво-когнитивным планом - связанным с языковым сознанием, 
обусловливающим выбор языковых средств, влияющим на порождение и 
восприятие текстов, проявляющимся в контексте и пресуппозиции (дискурс как 
процесс). 

В данном определении важным является не только выявление  
двуплановой структуры дискурса, указывающей на лингвистическую и 
экстралингвистическую природу феномена, но и акцентирование внимания 
на том, что дискурс – деятельность.  Акцентирование внимания на 
понятии деятельности представляется необходимым: научный дискурс как 
вербализованная речемыслительная деятельность оказывается отображением 
науки как интеллектуальной деятельности, что подтверждает правомерность 
и необходимость употребления термина дискурс при исследовании данных 
феноменов.

Подводя итог рассмотрению развития взглядов на проблемы научной 
коммуникации в целом, следует отметить, что на данном этапе развития 
лингвистики целесообразно говорить о существовании научного дискурса как 
особого типа дискурса для специальных целей, представляющего совокупность 
лингвистических и экстралингвистических компонентов профессиональной 
деятельности в области научной коммуникации.
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ПОД-СЕКЦИЯ 5. Языковедение и иностранные языки
Ващенко о.о.

кандидат філологічних наук
доцент кафедри слов'янської філології

Київського славістичного університету

англо-аМериКанСЬКа еКоноМІчна леКСиКа У СКлаДІ чеСЬКого 
СлоВниКа  

Лексика є найдинамічнішим і найрозвинутішим мовним рівнем. Саме в 
лексиці знаходять своє матеріальне відображення процеси, що відбуваються в 
суспільстві, у довкіллі, внаслідок осмислення соціумом нових процесів і явищ.  В. 
Бланар уважав, що рушійної силою розвитку лексики є безперервно зростаючі потреби 
у нових номінаціях і їх задоволення за допомогою мовних засобів. Основним законом 
розвитку лексики можна вважати постійне вирівнювання полісемії та полілексії1» [2, 
с. 110]. Л. С. Булаховський зауважує, що втрати в словниковому складі мови внаслідок 
виходу з ужитку слів-понять, що відмирають у житті, перестають бути потрібними 
і зрозумілими для нового покоління, звичайно компенсуються новими словами, 
які народжуються як знаки нових понять, що виникають з розвитком  економіки, 
політичного життя, техніки, культури взагалі і под. Причому ці нові слова-поняття 
кількісно далеко перевищують утрачене [1,   с. 75]. 

Мета статті – дати загальну характеристику англо-американізмів 
економічної сфери, які були чи залишаються вживаними у сучасній чеській мові у 
різні періоди становлення та розвитку Чеської Республіки, а також дослідити їх появу 
та використання з погляду структурно-семантичних особливостей  чеської мови.

Оновлення словникового складу чеської мови завжди викликало велике 
зацікавлення. Аналіз таких процесів у чеській мові кінця ХХ ст. супроводжується 
неоднозначними оцінками. По-різному оцінюється ступінь і глибина цих явищ. 
У роботах деяких чеських лінгвістів, присвячених аналізові лексики чеської мови 
переломного періоду, увага акцентується на тому, що трансформація соціально-
політичного устрою, зміни в сферах ідеології, економіки, культури зумовили зміни 
у словниковому складі чеської мови. Демократизація, що поширюється й  на мовну 
сферу, поява нових реалій, підвищена активність ЗМІ і зняття цензури, активне 
поповнення ряду термінологічних систем – процеси, що активно впливають на зміни 
в чеському лексиконі. Різноманітні способи словотворення, неконтрольований потік 
запозичень (зокрема  англо-американського походження), вторгнення жаргону до 
загальнонародної мови, інвазія лексем, котрі позначають актуальні поняття сучасної 
чеської дійсності, перехід до пасивного розряду значної кількості лексики часів 
соціалізму – всі ці процеси відобразилися в чеському тезаурусі [див., напр.: 4; 5; 6]. 
Так, наприклад, перехід Чеської Республіки від соціалістичної економіки до ринкової 
знайшов своє відображення у формуванні чеської економічної термінології. 

Опрацювавши певну кількість лексикографічних джерел, з'ясувалося, що 
до чеського словника увійшла низка англо-американських економічних термінів 
і словосполучень, які можна поділити на три основні групи: ті, що зберегли своє 
оригінальне написання й оригінальну вимову, залишаючись «чужими» на рівні 
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морфології, напр.: blue chips, cash and carry, cash before delivery, cash flow, cash on 
delivery, clearing house, documents against payment, duty free shop, managering [menydži-, 
menedže-, manadže-], run [ran i run] тощо; ті, що поступово  набувають чеських 
формальних ознак: clearing, clearingový, dealer, dealerský, dealerskу, dealerství, dumping, 
damping, dumpingový, dampingový, dumpingově, dampingově, leasing, leasingový та ті, що 
адаптувалися на всіх рівнях чеської мовної системи: eurošek, manažer, manažerka, 
manažerský, manažersky, manažerovat, manažerizmus, manažerismus, manažerství.

Окрім вище згаданої класифікації, англіцизми та американізми цього сегменту 
можна класифікувати за іншим принципом: нові, старі та інвазійні. Так, наприклад, 
новим для чеської економічної лексики є слово frenčízing (англ. franchaise, franchising), 
що позначає «спосіб торгівельної діяльності, маркетинг товарів або послуг, котрий 
застосовується в різних галузях промисловості і торгівлі». За  даними субкорпуса 
syn2006pub2 чеського національного корпуса, у публіцистичних текстах слово вперше 
було вжито в 1991 р. у газеті «Lidové noviny»: Controlling, merchandising, <franchising> 
kdoví, jestli je tam alespoň lombard.  У різножанрових текстах, за даними syn20003, 
найперша фіксація датується 1995 р. Згодом  слово реєструвалося у вузькофахових 
текстах усього 21 раз [ČNK]. На основі англійського конвергента franchisor у чеській 
мові утворилися графічні дивергенти – іменник frenčízor «той, хто надає франшизу» і 
frenčízant «той, хто використовує права власника». На Інтернет-сторінках з’являється 
чеський вербатив frenčízovаt «провадити торгівельну діяльність, маркетинг товарів 
або послуг, котрий застосовується в різних галузях промисловості і торгівлі» і 
субстантив  frenčízování (с.р.), під яким розуміється «процес франчайзингу».

До старих  відносимо лексему ч. marketing. Уперше слово  зареєстрували 
у словнику чеської літературної мови для шкіл та громадськості у 1978 р. у двох 
графічних формах marketink, marketing із дефініцією «дослідження ринку товарів 
та торгівлі» [SSČ, с. 215]. Проте у ХХІ ст, майже незмінюючи своєї семантичної 
наповненості «метод керівництва та вплив на активну економічну діяльність 
відповідно до потреб ринку» [ASCS, с. 481], слово стає головним компонентом низки 
інноваційних термінів, як-от: іnternetový marketing, еngagement marketing «дієвий 
маркетинг», mobil marketing, іnfiltration marketing «проникливий, фільтруючий 
маркетинг» guerilla marketing «партизанський маркетинг – нетрадиційні форми 
маркетингу (наприклад, шок, екстравагантність, скандал тощо)». Чеські фахівці з 
Інтернет-маркетингу винайшли нове словосполучення buzz marketing, що складається 
з чеського вигуку та англійського конвергента і означає «маркетинг, що спричинив 
галас, дзижчання (buzz) навколо бренду (продукту, компанії, події)» [MS]. На сьогодні 
лексична база АН Чеської Республіки  нараховує 44 нові лексичні одиниці, у яких  
слово marketing або виступає головним компонентом, або на його кореневій основі 
утворені чеські неологізми: action marketing, antitelemarketingový, benchmarketing, 
corporate marketing, cross marketing, direct marketing / directmarketing, direct marketingový 
/ directmarketingový, e-direct marketing, e-mail marketing, e-marketing / emarketing, 
e-marketingový, event marketing, geomarketing, guerilla marketing, i-direct marketing, 
m-marketing, makromarketingový, marketing management, marketing manažerka, marketing 
worker, sebemarketingový, selfmarketing, telemarketing, telemarketingový, webmarketing, 
Weinmarketing  тощо [LEXIKO]. Зазначимо, що мода робити все по-закордонному 
позначилася і на графічній формі слова. Воно частіше вживається мовою-оригіналом.
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Останнім часом у чеській мові простежується досить істотний процес – 
інвазія запозичень. Він характеризується повторним запозиченням у тій самій формі, 
але з іншим значенням, і в цьому процесі англійська мова (а точніше її американський 
варіант) стає мовою-трансмітером для чеської та інших (переважно класичних) мов. 
Наочним прикладом такого явища може бути історія ч. sponzor (англ. sponsor). Перші 
відомості про нього знайдено нами в електронному словнику старочеської мови, де 
зазначається, що в ній існував прикметник sľúbilý «той, що обіцяє; зобов'язується», 
який походить від лат. spōnsor. На жаль, у словнику немає посилання на конкретне 
історичне джерело,  лише  у передмові зазначено, що загалом словник є тезаурусом 
старочеської мови від початку її існування до кінця ХV ст. [VW]. Не вдалося знайти 
й інших джерел, де б слово фіксувалося чи вживалося в іншому контексті, тому саме 
цей історичний період ми вважатимемо часом появи лексеми. Не згадується слово 
й у словниках В. Махека, Фр. Шімека,   Й. Голуба та С. Лієра. В етимологічному 
словнику Ї. Рейзека лексема подається як латинізм із значенням «гарант, поручитель» 
[RČES, с. 594]. Ані словник-довідник, ані жодний зі словників чеської літературної 
мови, виданих до 80-х рр. ХХ ст., так само не фіксують таку лексичну одиницю, і 
лише в деяких словниках слів іншомовного походження можна побачити його різні 
тлумачення. Так, наприклад, О. Шетка не подає слово як гніздове, а ставить його в 
один ряд із тими, що містять спільний корінь – лат. spons-, а саме: sponsa «молода, 
наречена», sponsálie «заручини, весільна угода», sponsus «молодий, наречений», у 
коментарі до самого слова sponsor наводиться зовсім інше значення – «заручник, 
кредитор» [Šetka 1935, с. 333]. 

Історичні події в країні та зміна політичної орієнтації не раз спричинювали 
зміни в стилістичному забарвленні слова. За часів Чехословаччини латинізм у 
словнику Л. Реймана подавався в оригінальній графічній формі  sponsor із чеською 
вимовою [sponzor] із негативною конотацією «підприємець у капіталістичному світі, 
котрий вкладає кошти у телевізійні рекламні програми; диктор цих програм» [Rejman 
1966, с. 508]. Економічно-політична ситуація після 90-х років ХХ ст. радикально 
змінює сприйняття слова,  і сьогодні воно вважається англо-амеріканізмом, новітнім 
значенням якого є «фінансовий покровитель, патрон» [7; 3; RČES, с. 594]. На нашу 
думку, чеське тлумачення, на відміну  від американського, є конкретнішим, адже за 
словником американізмів  це  «захист  або патронат»  [SA, с. 496]. У 1994 р. З. Сохова і  
Б. Поштолкова тлумачили значення слова sponzor як «підприємство чи підприємець, 
що фінансує (повністю або частково) спортивну, мистецьку, наукову, доброчинну 
акцію та її учасників за певну компенсацію»; у публіцистиці це також «спонсор 
мирних переговорів, гарант» [CVSN, с. 195]. Новим семантичним явищем є вживання 
слова sponzor  в експресивному значенні «чоловік, котрий фінансово забезпечує свою 
партнерку» [SN1, с. 280]. Водночас реєструються і чеські морфологічні новотвори: 
sponzorský, sponzorství, sponzoring. О. Мартинцова у першому томі словника 
неологізмів реєструє нові деривати: іменники sponzorování, vysponzorování (с.р.), 
прикметник sponzorovaný, прислівник sponzorsky, двовидове дієслово sponzorovat і 
префіксально-суфіксальну дієслівну словоформу přesponzorovat (док.) [SN1, с. 234, 
280, 333]. У другому томі словника наводяться новий прикметник sponzoringоvý, 
дієслово zasponzorovat, а також чесько-англійський гібрид spolusponzor і вторинний 
вербатив spolusponzorovat [SN2, с. 427, 546]. 
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Академічний словник іншомовних слів відкидає посередництво англійської 

мови, вказуючи на те, що лексема запозичена безпосередньо з латини і позначає 
«особу, фірму, організацію, котра матеріально підтримує якусь акцію, діяльність 
іншої організації (із уживанням реклами тощо)», а серед похідних, на думку 
укладачів словника, найуживанішими є такі новотвори, як sponzorský, sponzorování, 
sponzorovat, sponzorství [ASCS,  с. 706]. У словнику чеської літературної мови для шкіл 
та громадськості слово супроводжується позначенням англ. < лат. і тлумачиться 
як «особа, що фінансово підтримує когось або щось на основі угоди». Лексичний 
ланцюжок складається лише з трьох лексем: субстантивів sponzor (ч.р.) і sponzorství 
(с.р.) та ад’єктива sponzorský [SSČ, с. 407]. Таким чином, соціальні зміни у чеському 
суспільстві зумовили активізацію дії конвергенції та дивергенції в галузі економічної 
лексики, сприяли відродженню латинізму sponzor, розширенню його семантичного 
поля за рахунок англійської мови та чеських лексико-семантичних дивергентів. 

Подібне трапилося з іншими лексемами. Наприклад, терміни, які сьогодні 
позначають реалії чеської дійсності, тобто byznys, broker, subvence, bookmaker, 
перестали бути соціально маркованими як атрибути західного, буржуазного чужого 
світу і досить часто вживаються як у чеських ЗМІ, так і в повсякденному мовленні. 
Цей висновок ми зробили, порівнюючи тлумачення одного й того ж слова у різних 
словниках різних років видання.

Чітко позначилися історичні відмінності в оцінюванні лексики       суспільно-
політичного характеру, зокрема, слова ч. byznys / англ. business. Свого часу лексему 
було зареєстровано в новому словнику іншомовних слів сучасної чеської мови 
О. Шетки (1935) із позначкою «торгівля» [Šetka 1935, с. 46]. Політична ситуація в 
соціалістичній Чехословаччині позначилася на тлумаченні слова, і довгий час воно 
несло на собі карб зневажливості. Так,  словник-довідник літературної чеської мови 
до нейтрального пояснення додає власне чехословацький семантичний дивергент 
із негативною конотацією «гонитва за прибутком» і фіксує власний графічний 
дивергент – демінутивний субстантив byznýsek (ч.р.) [PSJČ]. Ї. Рейзек зазначає, що 
це «капіталістичне підприємство, переважно сумнівного характеру» [RČES, с. 63], 
словник сучасної літературної чеської мови конкретизує – «у капіталістичному, 
зокрема в американському суспільстві, – торгівля, діяльність, що має на меті 
отримання зиску, сам зиск» [SSJČ, т. І, с. 188]. Зазначимо, що сучасний словник 
чеської мови фіксує лише одну лексему byznys зі значенням «торгівля, торгівельне 
підприємство; гонитва за прибутком» без будь-яких похідних і новотворів [SSČ, с. 
40]. Зміна політико-економічної ситуації після 1989 р., відкритість перед світом 
сприяли переходові цього англіцизму з периферійного ареалу вживання до 
центрального і, за сучасним словником іншомовних слів, термін byznys – це «(торг.) 
торгівельна діяльність; успішне торгівельне підприємство; заробіток, зиск від 
подібної діяльності» [ASCS, с. 118]. За допомогою чеських електронних джерел нами 
було простежено «життєдіяльність» слова у синхронії. За даними syn2000, слово було 
вжито 891 713 разів, від нього утворено 2 019 похідних. У публіцистиці, за даними 
syn2006pub, зареєстровано 1 381 900 випадків його вживання і 2 685 похідних [ČNK]. 
Слово пройшло процес конвергенції на всіх рівнях системи сучасної мови і за останні 
роки від нього утворилася чимала кількість чеських дивергентів із кореневою 
основою byznys-: byznyscentrum [SN1, с. 51; ASCS, с. 118], byznysmen [ASCS, с. 118], 
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byznysmanství, byznysmenství [SN2, с. 66], byznysplán [SN1, с. 51], cyklobyznys [SN2, 
с. 74], e-byznys, e-byznysově, e-byznysový [SN2, с. 99], ekobyznys [SN1, с. 76], m-byznys, 
m-byznysový [SN2, с. 244], megabyznys [SN2, с. 250], narkobyznys [SN1, с. 179], sexbyznys, 
sex-byznys, sexbyznysman, sexbyznysmen [SN2, с. 410], superbyznys [SN1, с. 287]. Новим є 
двовидове дієслово byznysovat, яке ще не зафіксовано у словниках, але вживається у 
розмовній мові, напр.: …částečně nově zařízený areál od obce pronajmou a budou tam lehce 
byznysovat4; … v sobotu jsem musel byznysovat s focusem5.

Зазначимо у контексті того ж слова і графічну інвазію, оскільки для більшої 
експресивності нові часописи, газети, рекламні слогани застосовують оригінальне 
написання business, businessman із додаванням чеських формантів: businessový,  
e-businessové, businessově, businessovat.

Отже можемо констатувати, що поява, функціонування, або ж актуалізація 
економічної англійської лексики у складі чеської мови чітко пов'язана зі зміною 
економічно-політичної ситуації в Чеській Республіці. Також,  наше дослідження 
доводить, що сучасна чеська мова досить швидко й активно використовує власні 
граматичні ресурси для створення богемізованих новотворів на всіх рівнях.
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роЗВиТоК СлоВоТВорчоЇ СиСТеМи МоВи Та оСноВнІ ПроБлеМи 
неологІЇ

Розвиток мови обумовлений в значній мірі розвитком ії словотворчої 
системи, становленням нових словотворчих моделей слів, зміною існуючих, 
збільшенням або зменшенням їхньої продуктивності. Тобто створення нових слів 
здійснюється, перш за все, як відображення в мові потреб суспільства у найменуванні 
нових понять, які постійно виникають в результаті розвитку науки, техніки, культури, 
суспільних відносин тощо. Мовні зміни не обмежуються розширенням словникового 
запасу в мовних контактах і поступовою зміною значення, але це стосується всіх 
вживаних конвенцій письмових форм,  всіх компонентів нашої граматики. [1, с. 294] 
Розвиток, як правило, починається з індивідуального новотвору, який потім стає 
територіальним або стилістичним варіантом. Цей варіант з часом може витіснити 
основний, і таким чином індивідуальна зміна перетворюється на соціальний 
факт. Необхідно зазначити, що не всі новотвори стають соціальним фактом, тобто 
належать до мови, а лише ті, що відповідають потребам суспільства. Встановлення 
тенденцій розвитку словотворчих процесів у мові, вдосконалення теорії і практики 
лексикографії завжди були найважливішими проблемами лексикології. 

Якщо порівняти різні рівні мовної системи (вимова, морфологія, лексика, 
синтаксис), виявляється, що лексика є найбільш швидкоплинною частиною мови. 
Саме тому мовні зміни  виявляються завжди, в першу чергу, на лексичному рівні 
словникового запасу. Завдяки мовним змінам породжуються неологізми, в той час, як 
деякі лексичні одиниці стають архаізмами. Про зниклі з мови слова рідко говорять, 
оскільки ми не потребуємо їх більше  у нашій повсякденній комунікації. Проте, нові 
слова та словникові одиниці привертають до себе увагу миттєво, особливо якщо 
вони запозичені з інших мов або утворені за допомогою елементів іноземної мови.

Незважаючи на інтенсивні дослідження сучасних німецьких лінгвістів в 
області неологіі (Barz I., Elsen H., Herberg D., Kinne M., Steffens D., Tellenbach E., Teubert 
W.), до цього часу багато питань неології залишаються відкритими. Сучасна неологія  
приділяє увагу проблемі виникнення і вживання нових слів або нових значень вже 
існуючих у мові слів. Надзвичайну актуальність ця галузь лінгвістичного вчення 
набула саме в наш час, оскільки  відмінними рисами сучасної епохи стали розкутість 
носіїв мови, ослаблення мовної норми і, як наслідок, велика кількість різноманітних 
новоутворень. Зміна суспільної ситуації призводить до зміни мови, її оновлення, 
появи нових найменувань.

 Поява у слова нового лексико-семантичного варіанту в прагматичному 
аспекті варіативності розглядається як результат варіювання його вживання в різних 
ситуаціях спілкування в залежності від соціального, територіального, національного, 
вікового, професійного і інших статусів учасників комунікації. Одна і та ж лексика 
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по-різному реалізується в однотипних ситуаціях представниками різних верств 
носіїв мови. В результаті вживання слова в нетипової для нього ситуації (контексті) 
носіями іншого соціолекта (мови певної соціо-професійної групи) воно набуває 
новий відтінок значення, який потім оформляється в окремий лексико-семантичний 
варіант слова. З іншого боку, будь-яка семантична новизна породжує прагматичну 
новизну. Проте в теорії неологіі є ще багато проблемних областей дослідження. До них 
відноситься в першу чергу системний аналіз факторів, етапів, механізму появи нових 
слів і значень у плані як екстралінгвістичної (соціолінгвістичної або функціонально-
прагматичної співвіднесеності), так і власне лінгвістичної обумовленості 
переважаючих продуктивних моделей в мові. [2] У мові все спрямовано до певної 
мети - висловлення думки. Поява нового слова, однак, диктується і прагматичними 
потребами. Представник мовної спільноти вибирає з наявного лексичного складу те, 
що найкращим чином відображає його думки і почуття. Якщо в лексиконі такого 
слова немає, він видозмінює стару і створює нову лексичну одиницю. [3]

В області неологіі є безліч невирішених як в теоретичному, так і в 
практичному плані проблем. Більшість авторитетних у цій області фахівців визнають 
найбільш актуальними наступні напрямки дослідження: проблема віднесення 
новоутворення до неологізму, як довго слово має вживатися в мові, щоб вважатися 
неологізмом і потрапити до словника; визначення зв'язку між окказіоналізмом, 
авторським вживанням лексичної одиниці і неологізмом; необхідність створення 
особливих словникових статей, що дозволяють маркувати неологізми; нечіткість в 
стилістичній характеристиці неологізмів, а значить і в питанні про віднесення до 
неологізмів сленгових одиниць, професіоналізмів, термінів та інших пластів лексики.
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иСПолЬЗоВание инТернеТ-реСУрСоВ на УроКаХ английСКого 
ЯЗЫКа

В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении новых 
информационных технологий в средней школе. Это не только новые технические 
средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу 
обучения. Основной целью обучения иностранным языкам является формирование 
и развитие коммуникативной культуры школьников, обучение практическому 
овладению иностранным языком.

Формы работы с компьютерными обучающими программами на уроках 
иностранного языка включают:

-         изучение лексики;
-         отработку произношения;
-         обучение диалогической и монологической речи;
-         обучение письму;
-         отработку грамматических явлений [1].
Возможности использования Интернет - ресурсов огромны. Глобальная сеть 

Интернет создаёт условия для получения любой необходимой учащимся и учителям 
информации, находящейся в любой точке земного шара: страноведческий материал, 
новости из жизни молодёжи, статьи из газет и журналов, необходимую литературу 
и т. д.

Одним из наиболее революционных достижений за последние десятилетия, 
которое значительно повлияло на образовательный процесс во всем мире, стало 
создание всемирной компьютерной сети, получившей название Интернет, что 
буквально означает “международная сеть” (англ. international net) [4]. Использование 
кибернетического пространства (syberspace) в учебных целях является абсолютно 
новым направлением общей дидактики и частной методики, так как происходящие 
изменения затрагивают все стороны учебного процесса, начиная от выбора 
приемов и стиля работы, кончая изменением требований к академическому уровню 
обучающихся. Содержательная основа массовой компьютеризации образования, 
безусловно, связана с тем, что современный компьютер представляет собой 
эффективное средство оптимизации условий умственного труда вообще, в любом 
его проявлении [2].

Компьютер лоялен к разнообразию ученических ответов: он не сопровождает 
работу учащихся хвалебными или порицательными комментариями, что развивает 
их самостоятельность и создает благоприятную социально-психологическую 
атмосферу на уроке, придавая им уверенность в себе, что является немаловажным 
фактором для развития их индивидуальности [5].

В настоящее время приоритет отдается коммуникативности, 
интерактивности, аутентичности общения, изучению языка в культурном контексте, 
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автономности и гуманизации обучения. Данные принципы делают возможным 
развитие межкультурной компетенции как компонента коммуникативной 
способности. В данной работе предпринята попытка выявить пути и способы 
оптимизации учебного процесса с помощью технологий Интернет.

Помимо формального языкового опыта, приобретенного при помощи 
телекоммуникаций, нельзя отрицать и развитие межкультурной компетенции [3].

Более того, можно смело утверждать, что на сегодняшний день использование 
ресурсов интернет, в т.ч. e-mail - наиболее эффективный и доступный способ 
овладения кросс-культурной грамотностью в условиях реального общения.

Чтобы научить общению на иностранном языке, нужно создать реальные, 
настоящие жизненные ситуации (т. е. то, что называется принципом аутентичности 
общения), которые будут стимулировать изучение материала и вырабатывать 
адекватное поведение [4]. 

Овладение коммуникативной и межкультурной компетенцией невозможно 
без практики общения. Использование ресурсов Интернет на уроке иностранного 
языка в этом смысле просто незаменимо: виртуальная среда Интернет позволяет 
выйти за временные и пространственное рамки, предоставляя ее пользователям 
возможность аутентичного общения с реальными собеседниками на актуальные для 
обеих сторон темы [5].

 Однако нельзя забывать о том, что Интернет – лишь вспомогательное 
техническое средство обучения, и для достижения оптимальных результатов 
необходимо грамотно интегрировать его использование в процесс урока.
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речеВЫе оПорЫ КаК СреДСТВо оБУчениЯ иноЯЗЫчноМУ 
ВЫСКаЗЫВаниЮ

Язык как средство коммуникации является не только целью, но и средством 
обучения. С одной стороны он служит средством общения, передачи информации, 
с другой стороны с его помощью осуществляется  автоматизация речевых навыков 
и трансформация  изучаемого материала: лексических единиц и грамматических 
явлений. Говорящий задумывается не только о том, что сказать, но и, как сказать, 
какую лексическую и грамматическую оболочку придать своему высказыванию.  
Поэтому обучение устной речи является сложным и многоаспектным процессом, 
неразрывным от процесса формирования лексических и грамматических навыков. 
«Появление умения при овладении какой-то дозой речевого материала возможно 
только после формирования и накопления навыков» [2, с.77].  

Обучить говорению возможно только в условиях речевого общения. 
Преподаватель и студент на занятиях должны выступать не как «учебные партнеры» 
(учитель-ученик), а как  «речевые партнеры», индивидуальности, между которыми 
должно возникнуть неофициальное общение, способствующее положительному 
психологическому климату, положительной мотивации к обучению. Говорение 
всегда мотивированно, а мотив общения может возникнуть тогда, когда появляется 
потребность в подлинном общении. Задача преподавателя при обучении говорению 
заключается в умелой методической организации занятия, в отборе и распределении 
речевого материала и выборе речевых упражнений (ситуаций). 

Для формирования речевых навыков  необходимы упражнения, 
имитирующие условия реального языкового общения. Для этой цели используются 
условно-речевые упражнения (УРУ) и речевые упражнения (РУ), которые решают 
не языковую, а речевую задачу. Они направлены на формирование речевых умений 
в  ситуациях, приближенных к  реальному общению. Для этого необходимо заменить 
установки в упражнениях с формально-грамматических на речевые. Например, 
вместо задания «Употребите глаголы в предложениях в прошедшем времени» 
попросите «Петров расскажет вам, что он делает обычно. А вы поинтересуйтесь, 
делал ли он это раньше». Вместо задания: «Употребите глаголы в повелительном 
наклонении», скажите «Посоветуйте ….». Задания должны мотивировать студентов 
к высказыванию. «Необходимо формулировать установки так, чтобы они выражали 
какой-либо из множества стимулов, побуждающих нас высказываться в процессе 
реальной коммуникации»[2, с.110].  

 Существует несколько классификаций условно-речевых упражнений  по 
составу, по установкам и по способу выполнения. Е.И. Пассов подразделяет условно-
речевые упражнения на имитативные, подстановочные, трансформационные и 
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репродуктивные. В имитативных упражнениях речевой материал повторяется 
без изменений. В подстановочных упражнениях чаще закрепляют какую-либо 
грамматическую форму с подстановкой лексических единиц. В трансформационных 
упражнениях студенты трансформируют реплику собеседника, изменяя порядок 
слов, форму глагола, число существительного и т.д. Наиболее сложными являются 
репродуктивные упражнения, в которых предполагается использование тех 
грамматических  форм и лексических единиц, которые были усвоены в упражнениях 
ранее. 

Эти упражнения представляют собой комплекс упражнений и выполняются 
в указанной последовательности для усвоения какой-либо грамматической 
формы или группы лексических единиц. УРУ направлены на общение поэтому, 
чтобы придать репликам естественность и «личностно-эмоциональную окраску», 
нужно постепенно вводить в упражнения разговорные клише: As for me …,                                                                                 
In my opinion …, To my mind…, I’d like…, I suppose… и т. д. [1, с.129]. По словам                 
Э.П. Шубина, шаблонность составляет 25% английской диалогической речи. 
Чтобы данный комплекс упражнений отвечал поставленной задаче, необходима 
психологическая перестройка учителя, ситуативность и достоверность реплик. 

В отличие от условно-речевых упражнений речевые упражнения 
характеризуются наличием речевой стратегии и тактики говорящего. В зависимости 
от ситуации говорящий решает разные речевые задачи: одобрение, осуждение, 
убеждение, сообщение, объяснение, используя необходимые языковые средства и 
опоры.  Речевые упражнения развивают активность и самостоятельность говорящего, 
так как ситуация, заданная в упражнении, мотивирует учащегося к выражению своих 
мыслей без внешних стимуляций и опор. Но это происходит на более продвинутом 
уровне обучения говорению в результате постоянного участия в РУ. 

На уровне развития речевого умения, обучения свободному иноязычному 
высказыванию не обойтись без языковой опоры. Пассов Е.И. считает, что 
«назначение всех опор заключается в том, чтобы вызвав ассоциации с их жизненным 
и речевым опытом, опосредованно помочь порождению речевого высказывания» [2, 
с.158]. Существует много классификаций опор. Такие ученые-методисты как: Пассов 
Е.И., Царькова В.Б., Коростелев В.С., Рогова Г.В. разработали свои классификации. 
Наиболее широкое распространение получила классификация с делением опор на 
содержательные и смысловые по их направленности каждая из которых,  делится 
на словесные (вербальные) и изобразительные. Такое деление основано на том, что 
ассоциации могут быть вызваны при помощи слов и посредством изображения 
реальной действительности.  Опоры направляют содержание высказывания, 
помогают выражать мысли в логической последовательности, придерживаясь 
обозначенной темы.  Содержательные опоры раскрывают фактическую сторону 
высказывания, отвечают на вопросы: (Кто? Где? Когда? Как? и т.д.). Смысловые 
опоры рассматривают причинно-следственные связи, смысл, подтекст, отвечают 
на вопросы: (Зачем? Почему?). К вербально-содержательным опорам относятся: 
микротекст, текст, подстановочная таблица, план с ключевыми словами, 
традиционный план, логико-синтаксическая схема. Вербально-смысловыми опорами 
являются: слова как смысловые вехи, афоризм, поговорка, лозунг. Изобразительно-
содержательными опорами можно считать: кинофильм, видеоролик, фото, рисунок, 
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кроки.  К изобразительно-смысловым опорам  относятся: схема, диаграмма, таблица, 
плакат, цифры, даты. Возможны  смешанные содержательные и смысловые опоры, 
представленные разными сочетаниями опор, на пример: плакат-таблица, конспект-
схема, лексико-семантическая схема, мультимедийная презентация.

К смешанной опоре можно отнести не так давно появившийся, но быстро 
приобретающий популярность метод карта памяти (Mind Map). В русских переводах 
термин может звучать по-разному — «карты ума», «карты разума», «интеллект-
карты», «ментальные карты», «смысловые карты» [4].  Данный метод был изобретен 
американским психологом Тони Бьюзеном в 70-х годах прошлого века и представлен 
в его книгах «Супермышление» и «Научите себя думать». Тони Бьюзен в своих 
трудах сравнил  организацию мышления посредством карт памяти с устройством 
человеческого мозга, поскольку  сам нейрон мозга выглядит как мини-интеллект-
карта. Карта памяти – это метод графического выражения процессов восприятия, 
обработки и запоминания информации, решения творческих задач, инструмент 
развития памяти и мышления. С помощью карты памяти учащиеся могут 
визуализировать свои мысли и идеи по определенной теме в виде схемы [3, с.9].   

Принцип работы этой техники основан на ассоциативном мышлении, как 
и все опоры. В центре схемы или диаграммы располагается  главная идея, тема или 
проблема, выраженная ключевым словом, от которого отходят ветви со словами, 
связанными с этой темой. Эти новые слова образуют подтемы, которые в свою очередь 
также могут иметь свой ассоциативный ряд.  Таким образом, создаются ассоциативные 
цепочки.   Взаимосвязанные понятия соединяются линиями или ветвями разного 
цвета, над которыми пишутся ключевые слова, символы, аббревиатура.  Рисунки и 
выпуклые буквы придают карте объемность, что упрощает прочтение (восприятие) 
информации. Линии карты можно прономеровать для более последовательного 
изложения мыслей. В результате карта получается объемной, яркой, красочной, 
занимательной и оригинальной, являясь результатом самостоятельной творческой 
работы учащихся.
 «Смысловая карта» может служить опорой в различных видах речевой 
деятельности: систематизации и повторении языкового материала;  работе с текстовым 
материалом; подготовке к  устному высказыванию (монологу, диалогу, полилогу); при 
выполнении письменных речевых заданий;  представлении результатов проектной 
деятельности; подготовке к экзаменам,  проведении мозгового штурма. Студенты 
могут создавать и использовать опоры с минимальным количеством информации и 
более развернутые опоры в зависимости от их уровня владения речевыми навыками.    
 Использование метода Mind Map и других опор дает большие возможности 
для активизации учебно-познавательной деятельности студентов, развития их 
индивидуального творчества и самостоятельности.  Учащиеся излагают свои 
собственные взгляды на изученный материал, строят собственные цепочки связей, 
учатся выделять главное, обобщать и структурировать информацию, генерировать 
новые идеи. Все это активизирует мыслительную деятельность учащихся, 
совершенствует их интеллектуальные способности, ведет к более быстрому, 
прочному запоминанию информации. 
 Задачей преподавателя в современных условиях становится не столько 
изложение материала, сколько организация его усвоения, отбор содержания 
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учебного материала, языковых средств, информативность преподавателя в сфере 
образовательных технологий и умение применять их в учебном процессе для 
достижения поставленных целей.   

Библиографический список

1.  Рогова Г.В., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е. Методика обучения иностранному 
языку в средней школе - М.: Просвещение, 1991. 129с.

2. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению: 
Пособие для учителей иностр. яз. – М.: Просвещение, 1985. 108-168с.

3. Щербатых Л.Н. Мнемотехнические приемы / Л.Н. Щербатых // Первое сентября. 
2012. №6. 9с.

4. Об интеллектуальном развитии. URL: http://itsidea.ru/tag/память/next/3



60

Perspektywy rozwoju badań naukowych w 21 wieku 
 ПОД- СЕКЦИЯ 5. Языковедение и иностранные языки.

орел  и. В. 
старший преподаватель, 

Сибирский Государственный Аэрокосмический Университет  
 им. академика М. Ф.  Решетнева, 

г. Красноярск, Россия

неМецКие ЗаиМСТВоВаниЯ В рУССКоМ ЯЗЫКе, КаК оТражение 
неМецКо-рУССКиХ оТноШений

 История развития немецкого и русского языков является примером взаимного 
влияния обеих культур на пополнение словарного запаса. В силу ряда причин 
(экономических, политических, культурно-исторических) довольно большую группу 
иностранных слов в русском языке представляют собой заимствования из немецкого 
языка, которые передавались как устным, так и письменным путем, а также 
посредством  других языков. В немецком языке русских слов не так много, и, как 
правило, они употребляются только в тех случаях, когда необходимо выразить, или 
подчеркнуть специфику русского быта. Интерес России к западной, а в частности 
немецкой, культуре зарождается еще в Петровскую эпоху и в дальнейшем получает 
своё развитие в различные исторические периоды. 
 В России первые музыкальные инструменты стали известны во времена 
Петра I. К этому периоду относится  появление в русском  языке таких слов  как 
валторна,  горн,  клавир, арфа. Конец XVIII - начало XIX века считается периодом 
расцвета музыкальной культуры в столице Австрии. Вена становится признанным 
музыкальным центром мира. В это время возникают новые музыкальные 
инструменты, усовершенствуются духовые инструменты. К этому периоду относятся 
заимствования из  музыкальной терминологии: лейтмотив, обертон, туш, гриф, 
камертон, мундштук. 
В представлении русских образованных людей первой  половины XIX века Германия 
была родиной поэтов и философов. Например, в 40-х годах 19 в. благодаря  В. Г. 
Белинскому в русский литературный язык вошло слово гуманность (die Humanität). 
 Развитие русской военной терминологии во многом определено 
многовековым германо- российским сотрудничеством в области военного дела, 
особенно в периоды царствования в России Ивана III, Петра I, Екатерины II и 
Александра I. Часть немецких лексических заимствований сохраняет актуальность в 
наше время фланг, штаб, фельдшер. Другие слова в значительной степени подверглись 
преобразованиям при переносе слов из одной языковой системы в другую, например, 
изначальное значение слова гауптвахта, пришедшее из немецкого языка, было 
связано с обозначением караульного помещения, в русском языке имеет другое 
значение (помещение для содержания военнослужащих под арестом). 
          Процесс освоения иноязычной лексики - это очень сложное взаимодействие 
фонетических, грамматических, семантических систем двух и более языков. В связи с 
тем, что фонетические, грамматические и другие явления в системах разных языков не 
совпадают, при переходе в русский язык иноязычные слова подвергаются обработке, 
приспосабливаясь к его нормам и законам: заимствованные слова подвергаются 
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графическому, фонетическому, морфологическому и семантическому освоению. 
Главнейшие фонетические и грамматические приметы немецких слов: сочетания 
ау, ей, начальные шт, шп: шлагбаум, штамп,  штемпель, шпион, штраф, штоф; 
словосложение без соединительных гласных: бакенбарды, мундштук, циферблат, 
хормейстер, гроссмейстер,  концертмейстер. 
          В конце XIX века высшие круги  государственной власти выступают против 
угрозы полного онемечивания России. Подобное отношение к Германии царило не 
только в России, но и практически во всей Европе и в первой половине XX века. 
После двух мировых войн образ Германии ассоциируется уже только с образом 
завоевателя, а немецкая культура воспринимается как экспансия. И лишь во второй 
половине XX, после периода «холодной войны» начинается возобновление диалога 
между двумя культурами, который необходим для взаимообогащения обеих наций. 
Исторически обусловленное разделение Германии на две политические зоны (ФРГ 
и ГДР),  отразилось в культуре, и  привело к появлению русских заимствований, в 
основном, в языке ГДР, который чаще всего воспринимают как “чистый немецкий, 
испорченный советскими понятиями и идеологической лексикой” (der Subbotnik, das 
Aktiv, der Aktivist, das Kollektiv, der Kreml, das Politbüro, die Datsche, der Wodka).   Часть 
русских слов привезли вернувшиеся из России военнопленные (Davaj-davaj!, der 
Iwan, der Gulag, der Kalaschnikow, die Kascha, der Machorka, NKWD, KGB, die Taiga, die 
Steppe), а также “русские немцы”, обосновавшиеся в Германии (der Samisdat, der Zar, 
die Soljanka, der Borschtsch, die Matrjoschka, die Babuschka).
 Заимствованные слова в лексике современного русского языка хотя 
и представляют довольно значительный пласт лексики, но, тем не менее, не 
превышают 10% всего его словарного состава. Процесс заимствования слов – 
процесс естественный, а в определенные исторические периоды даже неизбежный. 
Соотнесение приблизительного времени возникновения того или иного 
заимствования в русском языке с исторической ситуацией позволяет делать выводы 
о степени интенсивности в тот или иной период германо-российских отношений. 
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оСоБенноСТи ФУнКционироВаниЯ ТочКи С ЗаПЯТой В 
английСКоМ и рУССКоМ ЯЗЫКаХ

Данная статья посвящена рассмотрению случаев употребления такого 
пунктуационного знака, как точка с запятой, в английском и русском языках. 

Из всех знаков препинания судьба точки с запятой представляется 
наиболее интересной. Это знак, в прошлом чрезвычайно употребительный и 
многозначный, к настоящему времени четко закрепил свои позиции в предложениях 
с очень распространенными однородными членами или сложными предложениями 
однородного состава (сложноподчиненными или бессоюзными с перечислительными 
отношениями).      Активность точки с запятой наблюдалась на протяжении всего XIX 
века как в английском, так и в русском языке. Так, например, в классической русской 
и английской литературе точка с запятой часто употреблялась при противительных 
и присоединительных отношениях, передавала значения причин, следствия, 
уточнительно-разъяснительные, употреблялась перед конструкцией дополнительно-
вставочного характера:

The mother and father had a sort of bedstead in the corner; but Tom, his grandmother, 
and his two sisters, Bet and Nan, were not restricted – they had all the floor to themselves, and 
might sleep where they chose. (Mark Twain, “The Prince and the Pauper”).

Я смотрел ему вслед: болота тянулись передо мною длинной чёрной полосой; 
и река за ними тоже тянулась полосой, только поуже и посветлее; а в небе длинные 
кроваво-красные полосы перемежались с густо-чёрными. (Чарльз Диккенс, «Большие 
надежды»).

В настоящее же время наблюдения показывают, что основной тенденцией в 
употреблении точки с запятой является стремление сузить сферу распространения до 
четко обозначенных позиций: это синтаксическая однородность, перечислительные 
отношения. Такая тенденция тесно связана с другой – освобождением знака от 
фиксации иных значений и, следовательно, функциональным сближениям с запятой. 
Вместе с тем и одновременно с этим наблюдается и тенденция разграничения 
функций точки с запятой и запятой: пунктуация в целом и ее элементы стремятся 
к четкости в фиксации смыслов. В связи с этим точка с запятой как бы наращивает 
качественные отличия от запятой, усиливает свои смыслоразличительные свойства. 
[2, с. 92]

Учитывая интерпретации Н. С. Валгиной и основываясь на собственных 
наблюдениях, мы можем охарактеризовать динамику функционального потенциала 
точки с запятой в английском и русском языках следующим образом:

В отношении точки с запятой наблюдается ограничение синтаксических 
условий употребления знака в пунктуационных системах обоих языков до следующих 
позиций: обозначение синтаксической однородности и перечислительных отношений. 
В сложном предложении точка с запятой отделяет синтаксически равноправные 
части, менее тесно связанные по смыслу (примеры 1, 2), помогает отчленить группы 
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очень распространённых однородных членов предложения (примеры 3,4):
(1) Обожание – дело другое; это чувство я испытал ещё подростком, и было 

оно такое сильное, что после него на обычную любовь во мне как-то и уже и силы не 
осталось (Б. Акунин).

(2) She was not smiling; her expression was stern, even hostile (D. Koontz).
(3) Но зато она замечательно умела самыми простыми словами, с самым 

человеческим чувством поговорить с пацаном о жизни, о его матери, о том, что 
из него выйдет – моряк или красный командир, или инженер; умела понимать всю 
глубину той страшной обиды, какую проклятая, глупая жизнь нанесла пацанам (А. 
Макаренко).

(4) But I remembered Dally putting Johnny through the window of the burning church; 
Dally giving us his gun, although it could mean jail for him; Dally risking his life for us, trying 
to keep Johnny out of trouble (S. E. Hinton). [1, с. 165]

Рассмотрим более подробное употребление точки с запятой в английском и 
русском языках. Что касается русского языка, точка с запятой характерна для ряда 
случаев:

1. Между независимыми предложениями, объединяемыми в одно сложное 
предложение без помощи союзов, особенно если такие предложения значительно 
распространены и имеют внутри себя запятые, например:

Между тем чай был выпит; давно запряжённые кони продрогли на снегу; месяц 
бледнел на западе и готов уж был погрузиться в чёрные свои тучи, висящие на дальних 
вершинах, как клочки разодранного занавеса (Лермонтов).

Всё вокруг застыло в крепком осеннем сне; сквозь сероватую мглу чуть видны 
под горою широкие луга; они разрезаны Волгой, перекинулись через неё и расплылись, 
растаяли в туманах (М. Горький).

2. Между независимыми предложениями, объединяемыми в одно сложное 
предложение и связанными между собой:

-  Союзами но, однако, всё же, тем не менее и т.п., особенно если эти 
предложения значительно распространены или имеют внутри себя запятые, 
например:

Казалось бы, совершенно ей незачем было к нему ездить, и он сам был не 
слишком ей рад; однако ж она ездила и проживала у него по целым неделям, а иногда и 
более (Герцен).

Примечание. Перед союзом а точка с запятой ставится лишь в том случае, 
когда связываемые им предложения значительно распространены и имеют внутри 
себя запятые, например:

Мне послышалось, что он заплакал; а надо вам сказать, что Азамат был 
преупрямый мальчишка, и ничем, бывало, у него слёз не выбьешь, даже когда он был и 
помоложе (Лермонтов).

- Союзами и и да (в значении «и») лишь в том случае, когда они соединяют 
два предложения, которые без них были бы разделены точкой. (В таких случаях 
предложения, начинающиеся союзами и, да, являются по характеру связи 
присоединительными.) Например:

Он читал книгу, думая о том, что читал, останавливаясь, чтобы слушать 
Агафью Михайловну, которая без устали болтала; и вместе с тем разные картины 
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хозяйства и будущей семейной жизни без связи представлялись его воображению (Л. 
Толстой).

3.  Между распространёнными однородными членами предложения, 
особенно если внутри хотя бы одного из них есть запятые, например:

Здесь были люди из города и из станиц и хуторов, задержанные по подозрению 
в том, что они советские работники, партизаны, коммунисты, комсомольцы; 
люди, поступком или словом оскорбившие немецкий мундир; люди, скрывавшие своё 
еврейское происхождение; люди, задержанные за то, что они без документов, и просто 
за то, что они люди (Фадеев).

4. Между значительно распространёнными придаточными предложениями, 
подчинёнными одному и тому же главному, если между придаточными нет 
сочинительного союза, особенно когда внутри таких придаточных имеются в свою 
очередь придаточные предложения, например:

Разница та, что, вместо насильной воли, соединившей их в школе, они сами 
собою кинули отцов и матерей и бежали из родительских домов своих; что здесь были 
те, у которых уже моталась около шеи веревка и которые, вместо бледной смерти, 
увидели жизнь, и жизнь во всём разгуле; что здесь были те, которые, по благородному 
обычаю, не могли удержать в кармане своём копейки… (Гоголь).

5. Между группами независимых предложений, а также между группами 
придаточных предложений, относящихся к одному главному, если необходимо 
указать границы между группами предложений в отличие от границ между 
отдельными предложениями, например:

В саду было множество ворон, гнёзда их покрывали макушки деревьев, они 
кружились около них и каркали; иногда, особенно к вечеру, они вспархивали целыми 
сотнями, шумя и поднимая других; иногда одна какая-нибудь перелетит наскоро с 
дерева на дерево, и всё затихнет… (Герцен).

6. В конце рубрик перечисления, если рубрики эти не являются 
самостоятельными предложениями, но достаточно распространены, и особенно если 
внутри их уже есть какие-либо знаки препинания, например:

Такой способ употребления мин заставил предъявить к ним требования:
1) чтобы оторвавшаяся от якоря и плавающая на поверхности мина не 

могла повредить натолкнувшееся на неё судно;
2) чтобы при постановке заграждения не было всплывших мин, могущих 

указать место заграждения, и такие мины тонули;
3) увеличить безопасность постановки мин (Академик А.Н. Крылов).
Наконец, рассмотрим практическую плоскость употребления точки с запятой 

в английском языке. Точка с запятой наиболее употребима в ряде случаев:
1.Между сочинёнными предложениями, соединёнными бессоюзным 

способом:
The weather was fine; the sky was blue and cloudless. (Th. Hardy)
Arthur looked at his watch; it was nine o’clock (E. Voynich. Цит. по В.Л. Каушанской).
2.Точка с запятой наиболее часто употребляется в сложносочинённых 

английских предложениях с различными видами связи. Так, например, точка с 
запятой ставится между сочинёнными предложениями, соединёнными союзами 
neither, nor и соединительными наречиями moreover, besides, then:
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She would not listen, therefore, to her daughter’s proposal of being carried home; 
neither did the apothecary, who arrived about the same time, think it necessary (J. Austen).

He seemed to have no desire to go; besides his clothes were not good enough (A. Cronin. 
Цит. по В.Л. Каушанской).

3. Сложно-сочинённые предложения, соединённые противительными 
союзами but and while, наречиями yet, whereas, still:

 Her own limits were the limits of her horizon; but limited minds can recognize 
limitation only in others (J. London. Цит. по В.Л. Каушанской).

Upon the other step was Mr. Jones; whereas the youngest gentleman was deep in the 
booking office among the black and red plackards (Ch. Dickens. Цит. по В.Л. Каушанской).

4. Сложно-сочинённые предложения, соединённые причинно-следственными 
союзами и наречиями:

Don’t approach me; for I hate you beyond measure (Bennet. Цит. по В.Л. 
Каушанской).

5. Иногда используется при перечислении, когда каждому из перечисляемых 
слов придаётся особое значение:

He went away, came back, wanted to say something; but suddenly turned and almost 
ran out of the room. (И.А. Грузинская)

6. Для разделения распространённых однородных членов предложения, если 
внутри одного есть запятая, перед ними стоит обобщающее слово с двоеточием, 
если однородные члены предложения выделены в отдельные пункты. В английском 
языке точка с запятой также ставится перед словами namely и as, объясняющими и 
иллюстрирующими что-либо:

Eat some fruit at breakfast; as an orange, a dish of stewed prunes [3, с. 96].
Исследование показало, что, в общем и целом, точка с запятой в 

настоящий момент знак достаточно определённый и ограниченный по условиям 
своего употребления (ограниченность понимается здесь как небольшой набор 
синтаксических условий для функционирования знака). Знак всё более часто 
употребляется как фиксатор смысловых разрывов в тексте, он разъединяет 
тематически отстоящие друг от друга части предложений, помогает перераспределять 
смысловые и грамматические связи слов. Точка с запятой, поставленная в том или 
другом месте, сообщает предложению единственное прочтение, тогда как при запятой 
допускается разное толкование. В других случаях точка с запятой может помочь 
избежать логической или смысловой ошибки. Всё это подтверждает важность, 
значимость точки с запятой в современной системе пунктуации [2, с. 98].
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лІнгВоКогнІТиВнІ ПараМеТри ІрреалЬного 
МІФологІчно орІЄнТоВаного ДиСКУрСУ

Розвиток людства відбувається через розширення власного світу шляхом 
пізнання невідомого, спробу раціоналізації незрозумілого. Зміни в концептуальній 
картині світу соціуму зумовлені як поповненням знань про світ, так і змінами світогляду 
та, відповідно, зміною типу свідомості індивіда від міфоепічної (міфотворчої) 
з дифузним образним асоціативним мисленням через етап міфопоетичного 
відображення світу до раціоналістичного “інформаційного” світогляду з абстрактно-
логічним мисленням. Водночас, ірраціональний компонент світогляду не зникає, а в 
окремих випадках навіть модифікує раціоналістичне світосприйняття, постає одним 
з чинників соціальних трансформацій, стимулює творення альтернативних світів, 
спричиняє породження специфічного дискурсу [3, c. 96].

У сучасній лінгвістиці дискурс визначається як зв’язний текст в сукупності 
з екстралінгвістичними – прагматичними, соціокультурними, психологічними 
факторами; текст, взятий в аспекті подій; мовлення, що розглядається як 
цілеспрямована соціальна дія, як компонент взаємодії людей та механізмів творення 
таких текстів. Вивчення мовленнєвого продукту мовної особистості передбачає 
встановлення смислу даного тексту як семантичної сутності, що лежить в його основі 
[8 , с. 9]. 

Оскільки дискурс є соціальною взаємодією, що передбачає вплив 
комунікативно-прагматичного контексту спілкування на породжуваний текст, 
дослідження дискурсу орієнтується як на визначення власне текстових категорій 
(цілісності, зв’язності, завершеності, членування/дискретності), так і концептуального 
підґрунтя соціокультурного контексту [5]. Колесник О. С., досліджуючи міфологічні 
простори, комунікативно-прагматичним контекстом міфологічного дискурсу 
визначає сукупність стереотипних соціокультурних ситуацій, міфологічних сценаріїв, 
розгортання яких детерміноване специфікою національного або міфологічно 
орієнтованого віртуального мегафрейму. Міфологічний мегафрейм є системним 
утворенням, що функціонально об’єднує базові концепти-міфологеми та міфологічні 
сценарії, тобто, міфологічно орієнтованою концептуальною картиною світу в 
динаміці [4, c. 33]. Загальна міфологічна орієнтація національної концептуальної 
картини світу детермінується набором функцій міфу як динамічної концептуальної 
системи, спрямованої, насамперед, на пояснення світового порядку та визначення 
місця індивіда в ньому, а також особливостями міфопоетичної логіки, котра оперує 
ментальними образами, певними передконцептуальними утвореннями, ейдетичними 
недискретними сутностями, що постають у результаті взаємодії глибинних архетипів 
свідомості та колективного несвідомого [4, c. 33-34]. 

Сучасні тенденції реміфологізації яскраво відображені в англійських 
літературних казках (АЛК), які характеризуються повчальністю та спрямовані на 
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передачу досвіду, тобто дидактично націлені. Тому англійська літературна казка в 
жанровому плані є мовним відображенням двох типів дискурсу – дидактичного та 
міфопоетичного. Визначення лінгвокогнітивних параметрів вивчення дидактичного 
дискурсу передбачає звернення до прагматичних, комунікативних і когнітивних 
аспектів дискурсивного процесу в їх інтеграції на міждисциплінарному рівні, що 
дозволяє говорити про жанрову системності в цілому в рамках дидактичного 
взаємодії [6, с. 117]. Важливою змістовною рисою системи жанрів, що структурують 
дидактичний процес, є використання номінації, а також єдність аксіологічних засад 
і оцінних мовних дій.  Ці фактори знаходять вираження у функціонуванні певних 
найменувань в якості звернень до членів групи (класу), в наявності “прецедентних” 
для даного колективу імен та ситуацій, які мають певну, відому всім учасникам 
спілкування номінаційну адекватність. Система оцінок усередині групи прагне 
до впорядкованості в плані уніфікації підстав оцінки та однаковості аксіологічних 
поглядів [7].

Волохонська М. С. зазначає, що “… оскільки дискурс-аналіз є вільною 
практикою аналізу текстів, можливе детермінування різних нових дискурсів та 
їх підвидів в тому випадку, якщо це представляється доцільним досліднику” [2, c. 
197]. Беручи до уваги вищевказане, ми виокремлюємо ірреальний міфологічно 
орієнтований тип дискурсу. Для визначення терміна “ірреальний міфологічно 
орієнтований дискурс літературної казки” ми використовуємо поширений у сучасній 
лінгвістиці підхід до дискурсу як зв’язного тексту в сукупності з екстралінгвістичними 
– прагматичними, соціокультурними, психологічними факторами. Таким чином, 
ірреальним міфологічно орієнтованим дискурсом літературної казки ми 
детермінуємо специфічний авторський текстовий продукт, який характеризується 
сукупністю стереотипних соціокультурних ситуацій та міфологічних сценаріїв, що  
розгортаються на фоні суб’єктивної авторської світоглядної позиції в динамічний 
міфологічно орієнтований віртуальний мегафрейм.

Проаналізувавши мовознавчі студії, в яких представлено загальні дистинкції 
та функції дидактичного та міфопоетичного дискурсів (Пономаренко Е. В. 2004, 
Дякун О. М. 2004, Олешков М. Ю. 2005, Гаврилова Н. В. 2007, Габидуллина А. Р. 
2009,  Колесник О. С. 2010, Олешков М. Ю. 2011), ми детермінували лінгвокогнітивні 
дискурсивні ознаки, характерні для текстів АЛК (актуальні з позицій протиставлення 
проаналізованих текстів) :
1) дидактичність (визначення змісту  досвіду, який потрібно передати 
молодшому  поколінню; забезпечення засвоєння цього досвіду; забезпечення 
розвитку людських творчих сил кожного індивіда; відсутність просторічно-лайливої  , 
зниженої лексики та фразеології; синтаксична оформленість і завершеність; наявність 
структурної та композиційної організації, що полегшує сприйняття інформації, 
призначеної для сприйняття широкою аудиторією; використання різноманітної 
лексики та стилістичних прийомів, орієнтованих на вплив і переконання; 
використання номінації; єдність аксіологічних засад);
2) міфологічна орієнтованість світогляду (головним у міфологічній свідомості 
виступає образ та присутність нерозчленованого уявлення між природною 
субстанцією і самою людиною; соціальна значущість цієї єдності знаходить своє 
втілення в принципах колективізму, які стверджують, що все в цьому світі підвладне, 
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якщо проблема вирішується колективно; ігнорування причинно-наслідкових методів 
опису дійсності, в результаті чого картина світу постає тільки в її просторово-
часовому оформленні);
3) ірреальність (віртуальні вигадані образи та темпорально-локативні 
характеристики).

Дискурсу англійських літературних казок властиві такі концепти, які з фокусу 
міфологічної концептуальної картини світу перемістилися до периферії сучасної 
британської картини світу та в контексті сучасної культури набувають акцентуації в 
картині світу авторів казок. Розглянемо приклад з ОБЄКТОНІМОМ “мітла”(broom): 
“Harry’s broom jumped into his hand at once, but it was one of the few that did [9, с. 95]. 
Цікавим є також вживання загальних понять в дискурсі АЛК : “It was definitely a curse 
that killed her — probably the Transmogrifian Torture — I’ve seen it used many times …” 
[9, с. 92]. Вказані номінативні одиниці реалізують у дискурсі АЛК прагматичний 
аспект значення та міфологічно вмотивовані конотації за допомогою персоніфікації: 
МІТЛА – ЦЕ ЖИВА ІСТОТА (оскільки вона вміє стрибати) та концептуальної 
метафори :  ПРОКЛЯТТЯ – ЦЕ СИЛА, ЩО ОБМЕЖУЄ/РУЙНУЄ/ВБИВАЄ. Зазначені 
засоби реалізації прагматичного аспекту значення (персоніфікація, концептуальна 
метафора) розглядатимуться нами детальніше в наступних дослідженнях.

У дискурсі АЛК зустрічається багато міфологічних персонажів, таких, як 
ДРАКОН (DRAGON), КЕНТАВР (CENTAUR), ВАСИЛІСК (BASILISK), ЄДИНОРІГ 
(UNICORN), ФЕНІКС (PHOENIX), ЕЛЬФ (ELF), ГНОМ (DWARF), ЛЕПРЕКОН 
(LEPRECHAUN), ГОБЛІН (GOBLIN), ТРОЛЬ (TROLL), БОГГАРТ (BOGGART), ПІКСІ 
(PIHIE), ФЕЙРІ (FAIRY), ВАЛЬКІРІЯ (VALKYRIE), ВІДЬМА (WITCH), ЧАКЛУН 
(WIZARD). Представлені міфологеми належать до нижчого демонарію, це  міфічні 
істоти, які не мають божественного статусу [1]. Також в АЛК представлені такі 
традиційні гендерні концепти, як ЧОЛОВІК і ЖІНКА (man – woman),  ХЛОПЕЦЬ 
і ДІВЧИНА (boy – girl), ГЕРОЙ і ГЕРОЇНЯ, (hero – heroine), КОРОЛЬ і КОРОЛЕВА 
(king – queen), ПРИНЦ і ПРИНЦЕСА (prince – princess), БОГ і БОГИНЯ (god – goddess), 
БАТЬКО і МАТИ (father – mother),  БРАТ і СЕСТРА (brother – sister), ДІДУСЬ і БАБУСЯ 
(grandfather – grandmother), НАРЕЧЕНИЙ і НАРЕЧЕНА (bridegroom – bride). 

Міфологеми відіграють істотну роль при вивченні міфологічної картини світу 
або міфологічного мислення. Розглянуті міфологеми є духами ближнього простору, 
що мешкають поруч з людиною. Їх присутністю люди пояснювали незрозумілі явища, 
які траплялися з ними в повсякденному житті [1]. Однак у літературних казках 
дані міфологеми виконують інші функції. За задумом автора міфологеми, казкові 
образи не є елементами міфологічного мислення, фантастичної моделі світу, яка була 
реальністю для наших предків. Вони є художніми образами, метафорами, символами, 
народженими уявою письменника та символізують позитивні або негативні якості, 
властиві людині, тобто стають гендерно маркованими та стереотипізованими. 
Автори використовують кельтські, скандинавські, древньогерманські міфологеми 
для відтворення міфічного світу, схожого на Британію. Але завдяки стилістичним 
прийомам, властивим літературній казці, цей світ виходить живішим, наближеним 
до дійсності, ірреальне стає реальним. Перспективним вважаємо аналіз вказаних 
міфологем в ракурсі гендерних стереотипів у текстах АЛК початку XX ст. та 
порівняння цих міфологем з відповідниками у творах XXI ст. для з’ясування того, чи 
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відбулися зміни у відтворенні гендерних параметрів та ролей.
Звернення до міфологічної традиції представниками жанру англійської 

літературної казки, що претендує на  безкомпромісність життєвої та творчої 
позиції, продиктоване потягом до відтворення героїчного ідеалу як прототипової 
особистості, що, у свою чергу, викликано явищем реміфологізації сучасної культури. 
У дискурсі літературних казок відбувається переосмислення лінгвокогнітивних 
параметрів реального світу та творення концептуальної картини альтернативного 
світу на основі стандартного набору концептів-міфологем та концептуальних 
метафор, притаманних міфологічній концептуальній картині світу. Розгляд 
когнітивно-семантичних та функціональних особливостей номінативних одиниць 
у сучасних текстах англійських літературних казок дозволить виділити сукупність 
соціокультурних чинників, що стимулюють існування стереотипного гендерно 
маркованого міфологічного фрагмента у концептуальній картині світу сучасного 
англомовного соціуму.
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ПОД- СЕКЦИ Я 6. Филология и журналистика. 

Мєлєкєсцева н.В.
Аспірантка кафедри української мови Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка

МоДелІ реченЬ З ПреДиКаТаМи ПоСеСиВноЇ наЯВноСТІ/
ВІДСУТноСТІ В СУчаСнІй УКраЇнСЬКІй МоВІ

Самостійний тип у межах буттєвих становлять речення наявності/
відсутності, буттєва семантика яких ускладнена додатковим значенням володіння. 
Організаційним  центром таких речень є предикати посесивної наявності/відсутності. 
Вони відображають відношення між двома об’єктами зовнішньої реальності, один 
з яких представлений як елемент особистої сфери іншого об’єкта (особи) або має 
право власності та користування ним [5, с. 15]. 

В україністиці деякі питання синтаксису посесивних конструкцій висвітлені 
в роботах Л.А.  Булаховського, Н.В.   Гуйванюк, М.А.  Жовтобрюха, І.І.  Слинька. 
Предикативні посесивні моделі української мови розглянуті в монографії О.І. Леути 
та дисертаційних дослідженнях Л.І.  Лонської, Т.М.  Мішеніної, І.Г.  Данильчук, 
М.Д. Колечко, О.О. Константінової. Проте багато питань залишилися дискусійними, 
тому мета статті – на основі огляду наукових розвідок і власних спостережень 
визначити базові схеми простих речень з дієслівними предикатами посесивної  
наявності/відсутності та їх морфолого-синтаксичне втілення в сучасній українській 
мові. 

Для досягнення сформульованої мети потрібно розв’язати такі основні 
завдання: 1) з’ясувати предикатне значення посесивної наявності/відсутності; 
2) обґрунтувати поняття моделі речення та мінімуму структурних компонентів; 
3) визначити основні типи мінімальних реченнєвих структур з аналізованими 
предикатами та їхні морфолого-синтаксичні варіанти.

Традиційно дослідження з синтаксису здійснюють на основі системного 
підходу до вивчення синтаксичних явищ, який передбачає застосування методу 
синтаксично-семантичного моделювання – виявлення  й опису моделей речення 
(формул, структур речення, структурних мінімумів, структурних основ, структурних 
схем, семантичних структур речення) як «абстрактних синтаксичних зразків, на базі 
яких конституюються мінімальні відносно закінчені речення» [1, с. 16].  

Дослідженню моделей речення присвячена значна увага українських 
(Й.Ф.  Андерш, Н.М.  Арват, І.Р.  Вихованець, А.П.  Грищенко, А.П.  Загнітко, 
Н.Л.  Іваницька, М.Я.  Плющ, І.І.  Слинько, Н.В.  Гуйванюк, М.Ф.  Кобилянська) та 
зарубіжних (Н.Д.  Арутюнова, В.А.  Бєлошапкова, В.В.  Богданов, Г.О.  Золотова, С.І. 
Кокоріна, Т.П. Ломтєв, О.І. Москальська, У.Л. Чейф, Н.Ю. Шведова) лінгвістів, проте й 
досі немає єдиної думки, як щодо термінології, так і стосовно формально-граматичної 
організації речення, його інформативної завершеності та конструктивного складу. 

У сучасному мовознавстві маємо два основні підходи до визначення моделі 
речення. Згідно з першим, розуміння мінімуму структурних компонентів орієнтоване 
на формальну організацію речення як предикативної одиниці. Ця позиція 
ґрунтується на вченні про головні члени речення – підмет і присудок у двоскладному 
реченні, головний член односкладних речень. Модель речення утворюють тільки 
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ті компоненти, які є його предикативним мінімумом (граматичним ядром), а 
поширювачі, в тому числі й обов’язкові, залишаються поза її межами  [2, с. 634-635]. 

Прибічники другого підходу (Й.Ф. Андерш, Н.Д. Арутюнова, В.А. Бєлошапкова, 
І.Р.  Вихованець, Г.О.  Золотова, Т.П.  Ломтєв) заперечують формально-граматичний 
підхід в описі синтаксичних одиниць, оскільки предикативний мінімум не завжди 
забезпечує інформативну завершеність речення (йдеться про речення, ускладнені 
правобічним поширювачем, необхідність якого зумовлена синсемантичною 
природою дієслова-предиката). 

Два погляди на оцінку мінімуму речення спричинили поділ структурних 
схем на мінімальні та поширені. Мінімальну структурну схему репрезентує 
предикативний мінімум, поширену – номінативний мінімум речення, до якого 
входить мінімальна структурна схема та валентно-зв’язані компоненти, необхідні 
для семантичної автономності речення [2, с. 636]. 

Оскільки у лінгвістиці немає єдиної думки про необхідний мінімум 
структурної моделі, у статті за основу беремо висновки Н.Л.  Іваницької, згідно з 
якими обов’язковість/факультативність компонентів визначаються відповідно 
до певних комунікативних умов [4, с. 40], а також твердження Й.Ф.  Андерша про 
мінімальну реченнєву структуру як синтаксично-семантичну одиницю, компоненти 
якої зумовлюються валентно-інтенційними властивостями дієслівного предиката і 
за зразком якої утворюються мінімальні, але структурно та інформативно достатні 
речення певної мови [1, с. 24]. Отже, опис моделей речення зорієнтовано і на 
формально-граматичну, і на семантичну концепції. 

У формуванні семантичної структури речення основну роль відіграє 
предикат, природа якого детермінує якісний і кількісний характер семантико-
синтаксичних відношень між компонентами висловлювання. Аналіз речень з 
предикатами посесивної наявності/відсутності засвідчує, що їхня семантична 
структура характеризуються трикомпонентною будовою S – VfPraed – Obj. До її складу 
входять суб’єкт (носій активної ознаки володіння), предикат (статичний постійний 
посесивний зв’язок) і об’єкт володіння (залежна субстанція, що не становить частини 
посесора). У позиції суб’єкта й об’єкта виступають іменники (займенники) у формі 
називного відмінка, у ролі предиката – посесивні дієслова, що позначають власне 
володіння, належність – мати, бути (у значенні «належати комусь»), володіти, 
належати. 

Реалізацією моделі володіння S – VfPraed – Obj на морфолого-синтаксичному 
рівні є речення: 

1) N1 – Vf – N4. У ролі предиката володіння функціонують дієслова мати, 
тримати (у значенні «володіти кимось, чимось; утримувати когось, годуючи, 
доглядаючи»), а правобічна об’єктна синтаксема співвідноситься на формальному 
рівні з додатком і виражається за допомогою безприйменникового знахідного 
відмінка іменника: Але чоловік замість інтуїції має знання. Ні, не так. Він має 
твердість знань (М. Матіос, 96). Киреї хмар на плечах має вічність (Л. Костенко, 
209). А жінка в селі тримала господарку (М. Матіос, 96).

 2) N1 – Vf – N5. Предикат виражений дієсловом володіти, а об’єктний 
детермінант – формою орудного відмінка: Безсилля і відчай оволодівали мною 
(М.  Матіос, 154). Безсоромне користолюбство заволоділо серцями всіх… 
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(П. Загребельний, 217). Кажуть, у Львові коледж уже користувався успіхом (Л. Дереш, 
52).

Модель належності S – VfPraed – Obj може бути реалізована в таких реченнях: 
1) N1 – Vf – praepN2:  Є гніздо в лелеки, В мене є поріг (М. Удовиченко, 12). У 

мене є непродана душа (Л. Костенко, 376); 
2) N1 – Vf – N3: Це також належить печалі? (М. Матіос, 82). Час належить 

людині або не належить (П. Загребельний, 172). 
Граматичний об’єкт, виражений формою родового відмінка з прийменниками 

в(у) та давального відмінка, називає власника, що є семантичним суб’єктом 
висловлювання, в той час як логічний об’єкт у формі називного відмінка означає 
посесивний об’єкт. 

У реченнях із предикатами посесивної відсутності модель S – VfPraed – Obj 
має таке морфолого-синтаксичне втілення: 

1) N1 – Vf – N2: Вони не мають комплексів і жодних зобов’язань (М. Матіос, 
135). Ти не вернешся вовіки, і я радості не матиму тож вовіки! (Г. Квітка-Основ’яненко, 
84); 

2) у(в)N2 – Vf  – N2: Таких книжок, як ти кажеш, у мене, братику, не водиться 
(С. Васильченко, 327). не було і немає В мене кращих пісень (М. Удовиченко, 56). Ні, не 
було у нас зовсім страху, він звітрився разом з надією, бо коли в чоловіка уже й надія 
пощезла, то який може бути страх? (В. Шкляр, 10).

Посесивні моделі з еліпсованим присудком представлені реченнями в(у)N2 
– N1: У мене багато вільного часу (Л.  Дереш, 84). У неї дуже уважні руки. У неї ще 
уважніший погляд (Ю. Андрухович, 11). У мене передчуття весни (В. Марченко, 80).

Багато лінгвістів (Т.Б.  Алісова, Ю.Д.  Апресян, В.Г.  Гак, О.М.  Селіверстова) 
до посесивних відносять також предикатну дієслівну лексику, яка, крім володіння, 
відображає відношення отримання, втрати, передачі й відчуження об’єкта з власності 
іншої особи. Конструкції зазначеної семантики постають як фазові модифікації 
основних моделей володіння та належності [5]. Т.М.  Мішеніна характеризує їх як 
динамічні посесивні відношення позитивного та негативного характеру [5, с. 11]. 

Моделі отримання репрезентують інхоативні дієслова, що вказують на 
початковість дії, «початок володіння» (взяти, присвоїти; дістати, заробити, 
одержати; відібрати, вкрасти; замовити, купити, придбати, виграти, захопити; 
випросити; позичити; отримати, успадкувати; виміняти): А потім побралися, 
Худоби діждалися, Придбали  хутір, став і млин, Садок у гаї розвели І пасіку чималу 
-Всього надбали (Т.Шевченко, 61).  Дістав тоді легке поранення і Куземко (В. Шкляр,96). 

Моделі втрати, відчуження констатують факт припинення володіння, 
перехід у стан посесивної відсутності. Значення втрати власності передають фінітивні 
дієслова із посесивною семантикою (віддати, повернути; позичити; подарувати; 
загубити, забути; зламати,знищити, зруйнувати, порвати, спалити; викинути; 
обміняти, поміняти, продати; вкрасти, забрати, конфіскувати): Я втратив спокій 
(Л. Дереш, 96). упустив я голубочку, Та вже не спіймаю… (І. Франко, 404). А про те 
не згадувала, як жукуватий князь прогайнував усю батьківщину, зоставив їй тільки 
будинок невеличкий у місті з садочком і двором… (М. Вовчок, 89).

Моделі отримання та втрати переважно представлені трикомпонентною 
структурою S – VfPraed – Obj у її базових для речень посесивної наявності/відсутності 
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реалізаціях N1 – Vf – N4, N1 – Vf – praepN2: Я втратила апетит, сон, цікавість до 
будь-чого (М. Матіос, 85). Конверти, марки, листівки я одержав, але бандеролі ще 
не дали (В. Марченко, 55). Семантичну структуру таких речень утворюють суб’єкт-
агенс, предикат одержання/втрати та посесивний об’єкт.

Проте деякі речення із предикатами отримання та втрати своєю семантикою 
передбачають адресата отримання або позбавлення. Тоді має місце чотирикомпонентна 
модель S – VfPraed – Obj1 – Obj2, до якої входять суб’єкт-діяч, що утворює посесивні 
відношення, предикат набуття/втрати посесивності, об’єкт володіння та адресат/
посесор.  Дієслівний предикат вимагає обов’язкового поширення структури речення 
суб’єктом і двома об’єктами, формально-граматичною реалізацією яких є підмет і два 
додатки, виражені безприйменниковими та прийменниково-відмінковими формами.   

Морфолого-синтаксичний діапазон реалізації моедлі S – VfPraed – Obj1 – Obj2 
охоплює такі варіанти: 

1) N1 – Vf – N4 – N3: Кум вернув мені очі (І. Нечуй-Левицький, 17). Наш фюрер 
дарує вам життя (О. Довженко, 524);

2) N1 – Vf – N2 – N3: Але навіть за твою шпіцруту Стріл затрутих я тобі 
не шлю… (О. Теліга, 27);  3) N1 – Vf – N4 – praepN2: Кайдашиха одрізала для неї нову 
запаску (І. Нечуй-Левицький, 43); 

3) N1 – Vf – N2 – praepN2: Від Ніни листа я отримав (В. Марченко, 57). Я так 
давно не маю від тебе жодних відомостей (О. Теліга, 181); 

4) N1 – Vf – N2 – N5: А все-таки, ріднесенька, ти нагородила мене волячим 
здоров’ям (В. Марченко, 233). 

Отже, з огляду на валентнісно-інтенційні характеристики предиката 
посесивної наявності/відсутності виокремлено три- та чотирикомпонентні моделі, 
в яких дієслівний предикат із значенням володіння, належності, а також набуття/
втрати володіння відкриває позиції суб’єкта та об’єкта (двох об’єктів). Основні типи 
мінімальних структур, синтаксичні конституенти яких прогнозуються валентністю 
дієслівних предикатів наявності/відсутності, виявляють також факультативну 
реалізацію валентності, на базі якої утворюється ціла низка складних схем, які 
функціонують як варіанти базових. 
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ПроБлеМи ДВоМоВноСТІ Та КУлЬТУри

Сьогодні особливого загострення набула проблема білінгвізму. Використання 
російської мови поряд із українською простежується у всіх галузях суспільного життя. 
Широке розповсюдження білінгвізму в Україні обумовлене певними соціально-
історичними причинами: по-перше, розвиток регулярних економічних, політичних, 
наукових, культурних, побутових зв’язків між українським та російським народами; 
по-друге, історичний вплив російської мови, по-третє, суспільні функції кожної із 
мов та сфера їх застосування у житті двох народів.  

Питання про наслідки двомовності та двокультурності дискутується вже 
продовж щонайменше п’ятдесятьох років. Одні твердять, що двомовність гальмує 
навчальний прогрес, інші обстоюють думку, що вона сприяє такому прогресові.

У ранній літературі переважає песимістичний погляд, але вже від шістдесятих 
років з’являється більш оптимістичне ставлення. У початковому періоді дослідники 
шукали негативних наслідків двомовності та  знаходили їх: за їхніми словами, 
двомовні діти є розумово відсталі та ще й відірвані від суспільства. Отже, двомовні 
діти вимагали уваги як такі, які потребують допомоги, а двомовність виступала як 
проблема, розвиток якої не варто заохочувати.

Це негативне ставлення ґрунтувалося на двох припущеннях, а саме: 
двомовність веде до розумового збентеження й закінчується мовним недомаганням. 
Уважалося, що двомовні діти часто думають однією мовою, а розмовляють іншою, і 
тому вони мусять бути розумово спантеличені. Крім того, двомовність мусить бути 
для них розумовим тягарем, що приводить до розумової перевтоми. Цей погляд 
зв’язаний із так званою «теорією балансу», яка твердить, що здатність людини до 
вивчення мови є обмеженою. Якщо її треба поділити на дві мови, знання індивідуума 
в кожній із них буде відповідно слабшим.

Низка дослідів спрямовувалася на підтримку цієї тези, але послідовні 
вивчення заперечили їх висновки. Звернено увагу на те, що досліди, які показали 
негативні наслідки двомовності, не відокремили її від соціально-економічних 
чинників. Коли, у процесі порівняння двомовних дітей із одномовними, взялося до 
уваги соціальний стан батьків, а групи одномовних та двомовних дітей були підібрані 
таким способом, що між ними не було соціально-економічної різниці, тоді виявилося, 
що зникли також відмінності в рівні їх розумового розвитку [9].

З метою з’ясування специфіки та умов функціонування білінгвізму зробимо 
спробу визначити значення цього терміна. Так, О.О. Селіванова зазначає, що 
білінгвізм – це двомовність як ознака мовної ситуації країни, регіону чи мовного 
стану індивіду, тобто володіння й користування особистістю або певною групою 
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етносу одночасно двома мовами: однієї як рідною, іншою набутою, або важливою 
для спілкування в деяких комунікативних сферах [6 , с. 53]. 

У словнику В.Н.  Ярцевої визначення терміна «білінгвізм» подається через 
термін «багатомовність» – уживання декількох мов у межах певної соціальної 
спільноти (передусім державної); вживання індивідом (групою людей) декількох мов, 
кожна із яких обирається залежно від конкретної комунікативної ситуації [4, с. 303]. 

Двомовність визначається також як досконале володіння двома мовами, що 
використовуються в різних умовах спілкування [7, c.125].

Явище білінгвізму можна розглядати з двох точок зору. З одногу боку, 
білінгвізм або двомовність – це умовно вільне використання індивідом двох мов 
(індивідуальний білінгвізм); з іншого боку, білінгвізм – це така мовна ситуація, за 
якої у мовній спільноті панують дві мови (масовий білінгвізм).

Учені розрізняють багато типів двомовності, однак варто зазначити деякі з 
них:

• збалансована, коли білінгв вільно говорить обома мовами, і незбалансована, 
коли білінгв однією мовою володіє краще, ніж іншою;

• змішана, коли мовець оволодіває двома мовами приблизно в однакових 
умовах, та узгоджена, коли людина оволодіває кожною мовою за різних обставин;

• координативна – білінгв володіє двома мовами однаково і переключається 
з однієї мови на іншу залежно від ситуації, та субординативна – мовець володіє лише 
однією мовою, друга мова перебуває під її впливом;

• домінантна, коли одна мова переважає, та рівноправна, коли жодна з мов 
немає переваг [9].

Явище білінгвізму тісно пов’язане із інтерференцією. Інтерференція – «це 
взаємне проникнення в мовлення білінгвів елементів різних рівнів двох мов, якими 
він володіє, що сприймається як іншомовний акцент. Інтерференція є відхиленням 
від стандартів рідної мови, мовленнєвою помилкою» [6 , с. 211].

Інтерференція – «мимовільне перенесення, накладання ознак однієї мови на 
іншу в практиці двомовної людини»  [8 , с. 70].

Це явище описується у працях багатьох лінгвістів (В.Бондалетова, Л.Щерби, 
В.Виноградова тощо). Термін «мовна інтерференція» уведено Празькою школою. 
Празький лінгвістичний гурток визначає інтерференцію як процес відхилення 
від норм контактуючих мови. Але окремі вчені цієї школи по-різному уточнюють 
загальне уявлення про це явище [2]. 

Інтерференція знайшла відображення в усіх системах мовної структури: 
лексиці, морфології, фразеології, синтаксисі. 

На лексичному рівні цей вплив простежується в численних росіянізмах: 
поїзд, розгрузка, указ, строгі, довіреність, міроприємство, являтися, виручка, арбуз, 
льготи, справка, пригласити, удачна, обіда, переписка, нагрузка; лексичних кальках: 
учбовий, замісник, об’ява, відволікати, путати, пред’явлення, оточуючий, після 
вчора, розписатися, відноситися. 

На морфологічному рівні знаходимо:
– ненормативні відмінкові форми: дякуючи вас, шість фунти 

пороху, до університета, шановна Галина Степанівна, на стах місцях; 
– неправильні визначення роду, числа іменників: степ (укр. 
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чоловічий рід) – степь (рос. жіночий рід), біль (укр. чоловічий рід) – боль (рос. жіночий 
рід), Сибір (укр. чоловічий рід) – Сибирь (чол. Жіночий рід), суддей, лікарей, медалей; 

– некоректно утворенні ступені порівняння прикметників: більш 
дієвіший, самий кращий, найвеселий;

– ненормативне вживання дієприкметників: віруючий, 
записуючий, написавший, інакомислячий, покладаючи. 

Інтерференцію спостерігаємо також і на фразеологічному рівні: мова йдеться, 
приймати участь, грошовий перевод, обезболююче лікарство, згідно до вимог, лишити 
стипендії. 

Синтаксична інтерференція – це явище, що пов’язане із порушенням 
синтаксичних зв’язків між словами; неправильним порядком слів у реченні; 
помилками в координації підмета й присудка; недоречним використанням пасивних 
конструкцій, дієприкметникових та дієприслівникових зворотів під впливом 
синтаксичних зв'язків з мовою безпосереднього контакту.  Спостерігаємо помилкове 
та надмірне вживання дієприслівникових та дієприкметникових зворотів на зразок: 
усі бажаючи прийняти участь (усі, хто бажає взяти участь), студент, вигравший 
олімпіаду (студент, який переміг в олімпіаді), Верховною Радою було прийнято закон 
у першому читанні (Верховна Рада прийняла закон у першому читанні), пишучи 
контрольну роботу, пролунав дзвоник на перерву (коли писали контрольну роботу, 
пролунав дзвоник); порушення норм керування: говорити на українській мові 
(говорити по-українськи або українською), вжити заходи (вжити заходів), дякувати 
вас (дякувати вам), іти по хліб (а не іти за хлібом), хворіти на кір (а не хворіти 
кором), засіб від болю в суглобах (а не засіб для…); порушення синтаксичних функцій 
прийменників: називати по імені (називати на ім'я), викликати по списку (викликати 
за списком), рекомендації по оформленню (рекомендації щодо оформлення) тощо.  

Цікавим питанням у сучасній науці є проблема становлення мовної 
особистості в білінгвальній сім’ї. Дослідження, проведені в мовному середовищі Сум, 
встановили, що члени двомовних родин, у яких мати розмовляє українською мовою, 
а батько – російською, послуговуються українською мовою частіше, ніж ті мовці, 
в родині яких мати розмовляє російською мовою, а батько – українською. Ці дані 
підтверджують думку про те, що мовна поведінка членів сім’ї в більшості випадків 
зумовлена саме мовою матері, що можна пояснити більш значущою роллю матері у 
вихованні.

Батькам необхідно якомога раніше, бажано до народження дитини, вирішити, 
якою мовою вони будуть говорити з ним і один з одним. Рідні – єдиний світ немовляти, 
і вибір мови для нього, природно, обмежений стінами будинку. Принцип простий: 
чим більше та або інша мова звучить у домі, тим краще дитина буде його знать.

Перед білінгвом рано чи пізно постає питання мовної самоідентифікації, 
тобто визначення, яка з двох мов є рідною і яка нерідною, або ж яка з двох мов є 
першою рідною, а яка – другою. Відповідно до досліджень російських учених мовна 
свідомість монолінгва «двомірна» – він оцінює мови за системою «своя – чужа», що 
не сприяє толерантному ставленню до нерідної культури; мовна свідомість білінгва 
багатомірна – вона заснована не на оцінках, а на розподіленні образних уявлень 
між мовами: перша рідна мова мислиться як мова предків, вона пов’язана з такими 
поняттями як «душа», «почуття», «дитинство», «небо»; друга рідна мова описується 



77

Перспективы развития научных исследований в 21 веке

як «пам’ять», «знання/свідомість», «досвід», вона асоціюється з такими поняттями як 
«дух», «розум», «свідоме життя», «творчість».

Однак, існує думка про те, що навчання різних мов у ранньому віці не 
приносить користі, а навпаки навіть шкодить. Напевне, причиною цього стали факти 
культурного злому, що супроводжує масові еміграційні процеси, які мають  місце у 
всьому світі. Рання двомовність, що з’являється як наслідок вимушеної міграції, може 
відчуватися і як природною, так і вимушеною. Відтак частина оцінок цього феномена 
несе сліди емоцій та не супроводжується аналізом. Відомий естонський діяч культури 
М.  Хінт у кінці 1980-х рр. зі смутком писав про те, що погано організоване раннє 
навчання нерідної мови замість двомовності може призвести до «напівмовності». 
За Хінтом, «напівмовність» – це така розстановка речей, коли людина наче володіє 
обома мовами, однак фактично не володіє ні однією: зіткнувшись із трохи більшим 
змістовим навантаженням, вона не може точно  висловити його ні на одній із тих мов, 
якими вона ніби «володіє».

Термін «двомовність» завжди був нечітким, сьогодні його значення не тільки 
є розмитим, а ще й зібрало у себе соціальні проблем.

«Напівмовність» – феномен, що безумовно існує у наші часи і заслуговує 
наукового аналізу. Більшість «напівмовних» осіб, однак, не можуть висловити думки 
тому, що вони у силу життєвих ситуацій повинні знати дві мови, проте не знають 
ні однієї. Зазвичай вони добре знають свою рідну мову, однак ніколи глибоко не 
вивчали ніякої іншої. Але їх мовленнєва поведінка повністю відповідає із описаними 
невміннями виразити свої думки.

Це пояснюється тим, що столітній розвиток культурної антропології показує: 
всі мови адекватно обслуговують свою культуру. У культурі немає нічого, що не може 
бути виражено мовою цієї культури. Але якщо якась культурно-побутова традиція 
за певних причин стає обірваною, то особистість  опускається у «напівкультуру» 
– відповідно її носії стають «напівмовними» (наприклад, герої Шукшина). Саме 
«напівкультура» породжує «напівмову», а не навпаки.

«Напівкультура» – це не недолік деякої культури чи знань. Це конфліктна 
ситуація, в яку потрапляє особистість у результаті перелому традицій. Будь-який 
мігрант у цьому розумінні  «напівкультурний» і у тому, що переміщений за волею 
обставин у світ урбанізації, і у тому, що за власним бажанням змінив світ древніх 
традицій та цінностей на високоцивілізоване, однак не висококультурне оточення (в 
таке оточення потрапляють люди з розвинутих країн, які приїжджають навчатися у 
європейські та американські університети).

Але «напівкультурними» є також і «нові українці» – особи, яких випадкове 
збагачення перемістило у нові обставин, із новими для них самих стандартами 
і нормами соціальної поведінки. «Напівкультурні», оскільки не адаптовані до 
невідомих їм соціальних ситуацій, і діти, які виросли у дитячих будинках та інтернатах, 
а особливо інтернатах для глухих чи тих, які слабо бачать. У позитивних випадках 
подібна «напівкультурність» тимчасова, а у негативних – вона перетворюється у 
постійно діючий фактор.

Перелом культурно-побутової традиції породжує ціннісний конфлікт. 
Останній же ставить індивіда в умови досить важкого вибору – як соціального, так 
і особистого. Проблематичність цього вибору часто замальовує життя більшості 
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представників першого покоління емігрантів. 

Отже, в умовах білінгвізму часто відбувається переключення з однієї мови на 
іншу в одному й тому ж дискурсі або, іншими словами, зміна коду. Раніше це явище 
вважалося аграматичним змішуванням мов, проте останні дослідження довели, що 
зміна коду – це стратегія спілкування, яка потребує значних знань і умінь.
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 ПОД- СЕКЦИ Я 6. Филология и журналистика. 

Химич С.М.
Костанайский государственный университет им.А.Байтурсынова

о ПроБлеМаХ аУДироВаниЯ

В процессе обучения неродному языку необходимо уделять большое внимание 
такому важному виду речевой деятельности, как аудирование, недостаточно 
освещенному в методике, которое, с одной стороны, помогает осознать важность 
умения слушать и, с другой стороны, способствует совершенствованию навыков 
слушания.

В процессе обучения аудированию обучающиеся должны научиться понимать 
на слух ту информацию, с которой они будут сталкиваться в реальной жизненной 
ситуации. В каких же случаях людям приходится слышать других людей, говорящих 
на своем родном языке? Вероятно, здесь могут быть перечислены такие ситуации 
как интервью или собеседование, различного рода инструкции, совершение 
покупок, объявления по громкоговорителю, радионовости, заседания комиссий, 
театрализованные представления, телефонные разговоры, уроки и лекции, разговоры 
и сплетни, телевидение, рассказ.

Большая часть разговорной речи, которую мы слышим, носит неформальный 
характер. Это спонтанная речь, отличающаяся от чтения вслух или по памяти.

Как правило, в реальной жизни предложение произносится один раз и не 
повторяется, если об этом не попросят. Однако и в этом случае нельзя ожидать, что 
текст повторится с абсолютной точностью.

Очень редко мы получаем информацию на слух, не имея зрительного образа 
разве что, слушая радио, или разговаривая по телефону. Обычно мы смотрим на что-
то: это может быть сам говорящий, либо какой-то объект, например, карта, сцена, 
предмет или окружение [1, c. 26].

Слушатель обычно реагирует на сказанное, вступая в разговор.
Говорящий, как правило, при разговоре учитывает особенности слушателя, его 

интересы и намерения.
Принимая во внимание вышесказанное, можно отметить, что аудирование в 

аудитории не всегда может соответствовать восприятию речи на слух в реальной 
жизни. Однако для того, чтобы научить обучающихся воспринимать речь на слух и, 
таким образом, подготовить их к восприятию речи вне аудитории, необходимо при 
подготовке материала по аудированию учитывать особенности реальной жизненной 
ситуации. Поэтому большинство текстов по аудированию должно базироваться на 
естественной обычной речи; может иметь визуальную опору, во многих случаях могут 
использоваться видеосредства; при обучении восприятию речи на слух необходимо 
повторное прослушивание. По данным некоторых исследований повторное 
прослушивание сообщения улучшает понимание на 16,5 %; третье - на 12,7 % (по 
сравнению со вторым), последующие прослушивания существенного улучшения в 
понимании речи не дают.

Тексты, отбираемые для прослушивания, должны быть интересными и 
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информативными, либо стимулирующими воображение. Тексты должны обладать 
профессиональной ценностью; соответствовать возрастным особенностям и речевому 
опыту в изучаемом языке; содержать определенную проблему, представляющую 
интерес для слушателей; иметь ясное, простое изложение, со строгой логикой и 
причинностью; представлять разные формы речи - монологическую, диалогическую; 
быть написанными не от первого лица [2, c. 124].

Наиболее интересными обучающиеся находят прослушивание отрывков из 
художественных произведений. Такие аутентичные аудиотексты интересны тем, 
что они начитаны профессиональными актерами, с естественной скоростью речи. 
Это могут быть также аудиозаписи радио и телевизионных программ. Возможно 
использовать  аутентичные тексты, выпускаемые на аудиокассетах. Выпускаются 
также и специальные учебные комплексы для обучения аудированию.

При обучении аудированию не рекомендуется ставить обучающихся в ситуацию 
осознания собственного неумения слушать. С точки зрения психологической и 
педагогической корректности такая формулировка весьма уязвима, так как исключает 
ситуацию успеха и обучение на достижениях.
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 ПОД- СЕКЦИЯ 1. Литературоведение.

                                                                                                   Зайдлер н.В.
доцент, кандидат філологічних наук,

Мелітопольський державний педагогічний університет 
імені Богдана Хмельницького 

„ДУШеВнІ Борги… МаТеринСЬКоМУ ВСеСВІТоВІ – ПреСВІТлІй 
МолДоВІ”    (на МаТерІалІ ЗБІрКи ПоеЗІй              олега гончаренКа

„За еМІнеСКУ… До СеБе… (СПІВи-ПереСПІВи)”

Мелітопольський митець Олег Гончаренко – відомий в Україні та за її межами 
поет, прозаїк, публіцист, перекладач, член Національної спілки письменників 
України, лауреат міжнародної премії ім. Б.-Н. Лепкого та премії фонду Воляників-
Швабінських при Фундації Українського Вільного Університету в Нью-Йорку, автор 
понад двадцяти книг. 

До творчості митця в різний час зверталися такі дослідники, як Н.Акулова, 
Г.Атрошенко, В.Гудзь, О.Даниліна, Л.Дергаль, Т.Дігай, Н.Зайдлер, В.Зотова,  
Т.Конончук,  А.Мартинюк,  Д.Міщенко,  М.Рибка та ін. 

Збірка поезій, яку розглянуто в даній розвідці, побачила світ у 2012 р. Вона 
аналізується вперше, тому актуальність статті є безсумнівною.

Підкреслимо, що митець завжди мріяв зібрати під однією палітуркою все, що 
написано ним упродовж десятиліть про Молдову, щире ставлення до якої є незмінним. 
Мама поета була молдованкою, однак саме вона прищепила синові любов до України 
та її солов’їної мови. О.Гончаренко із безмежною любов’ю завжди згадує свою матусю, 
яка, народивши сина в далекому Казахстані   (де працювала з чоловіком), загорнула 
дитину в українську хустку і, можливо, цим визначила його життєвий шлях – бути 
речником людяності, щирості, непідкупної любові до Батьківщини. Тобто – бути 
Поетом.

Збірку „За Емінеску… до себе… (співи-переспіви)” відкриває дві передмови. 
Перша (написана молдавською) – належить академіку    Михаєві Чемпою – голові 
Національної спілки письменників Молдови. Назва передмови свідчить про те, що 
Чемпой саме в Гончаренкові бачить спадкоємця традицій Шевченкового слова [с.3]. 
Друга передмова, яка за своїм змістом нагадує щиру бесіду однодумців, адресована 
автором читачеві. У ній зауважено, що перші два розділи книжки – це переклади 
творів молдавських та румунських поетів (Емінеску, А.Лупана, Б.Істру,Г.Вієру, 
З.Станку та ін.), третій – автентичні твори митця. Письменник наголошує на тому, 
що цією збіркою він звітує „перед Україною, перед Молдовою, перед… покійною 
матусею, перед власною совістю…” [с.7-8].

Розділ автентичних творів, що має назву  „…до себе!”, презентує ґрунтовне  
переднє слово автора із промовистою назвою „Моя Україна… моя Молдова”, де Олег 
Гончаренко традиційно виявив себе гарним знавцем історії української і зарубіжної 
літератур, національної минувшини, поборником злагоди між людьми, вірним 
козацьким традиціям, філософом, що вдумливо аналізує свій творчий шлях. Автор 
пише: „Україна – це той священний вогонь… Молдова – це жива, цілюща вода…  
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у мене, слава Богу, від народження було два крила… мати рідна і мати хрещена… 
благословили і поцілували в серце, являючи в лиці моїм і в душі моїй Поета” [с.158-
162].

Перша поезія розділу „…до себе!” – „Петрогліфи”, оповідь у ній ведеться від 
першої особи. Цей вірш  можна вважати автобіографічним і, разом із тим,  життєвим 
кредо митця. Рік написання – 1991: час розпаду Радянського Союзу, безладу і паніки 
у країні. Напевне, саме тому поезія розпочинається гіркими словами: „Так страшно 
бути… Страшно існувати”. Таке ставлення до життя не є домінуючим  у творчості 
митця, тому вже в наступних рядках письменник демонструє власну стійкість 
перед незгодами, яку всотав із молоком матері. Вдячність найдорожчій людині за 
подароване життя вимагала сили вистояти: „Мене преважко вистраждала мати –  / 
роздмухала, як іскру між долонь, / неначе квітку вигріла на грудях. / І права в мене 
збочити нема”. У цих рядках – і минуле, і тогочасне буття країни й поета. Із глибини 
пам’яті підіймається все, що пережив народ: Колима, тюремні знущання над цвітом 
нації тощо.  Поет підкреслює, що він сам собі Нерон і Неруда, Хам і непереконливий 
Хома: таким його зробив час, в якому „Сатана переступає круг”.  Натомість автор 
зумів зберегти головне – чесність у поетичному слові: „Я не співав про нашу „силу 
злету” / під казочки князьків, що „все гаразд…” / … / і я несу в югу, за кроком – крок 
/ … / душу – обгорілий партквиток”. Митець упевнений, що подолати важкі життєві 
випробовування („виходу не бачив я зі зла”) йому допомогла кров двох вільнолюбних  
народів, що тече в його жилах, та мамина пісня  – „молдавська колискова”.  Ідейне 
звучання поезії пов’язано і з небайдужістю митця до долі братів по крові. Він палко 
декларує своє розуміння їхнього прагнення волі та свою підтримку: „Ішли брати в 
майбутнє, як в атаку /… / Ішли мої Тудори, Петрі, Йони / … / …між суддів Чаушеску 
/ був не один такий же, як і я / … / І я відчув, як заживають рани – / петрогліфи на 
„камені” душі…” [с.165]. Отже, усе, що відбувається на рідній землі та у братів по 
крові, Гончаренкові не байдуже.

Від поезії до поезії набирає сили вдячність письменника землі, що подарувала 
йому найдорожчу людину – матір. Вірш „Молдова” починається і закінчується згадкою 
про українські корені митця, однак уся поезія – гімн краю, „звідки мати ішла”. Автор 
прагне окреслити головні ознаки країни, які, на його думку, є своєрідною „візиткою” 
Молдови. Це виноградники, криниці, журавлиний крик, черешні, прозорі вечори 
тощо. Поет відчуває свою спорідненість з усім цим,  звеличує світ своїх предків і 
гордий тим, що належить до них: „Черешнями сяють двори… / І в кожнім – моя каса 
маре! / … / все б слухом обняв я навколо / … / Я слухав би і завмирав, / Я слухав би 
так, наче дихав! / … / звучать в мені гени дакійські”. Останні ж рядки поезії – яскраве 
свідчення розуміння Олегом Гончаренком ролі землі, яку він оспівав, у його власній 
долі: „Молдови якби не було, / не став би і я українцем” [с.167].

Молдавській світлиці – каса маре – митець присвячує вірш з однойменною 
назвою. Із хистом не лише поета, а й художника, звертаючи увагу на кожну деталь 
інтер’єру, письменник відтворює материне родинне гніздо, де „півень мальований… 
/ … / …підніме крила, / спурхне в долоні твої багряне / дитинство мамине зі стіни!”, 
ікони, томик Емінеску, жоржини під вікнами і, що дуже важливо, – свята пам’ять 
про бабусю і сміх братів. За митцем, усе це – ніби світле воскресіння, яке затьмарює 
лише розуміння того, що пізно відкрив для себе цей дивовижний світ і  то – лише в 
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якості гостя. Зауважимо, що майже в кожному вірші цієї тематики автор демонструє 
гарну обізнаність молдавською історією. Прикметно, що він це робить не нав’язливо, 
не прагнучи привернути увагу читача до своїх знань, а органічно, разом із тим 
наголошуючи, що усвідомлює себе часткою національної минувшини цієї країни:  „І 
пісня вільна (стріла гайдуча!) / сягає серця і тоне в нім”. А згадки про Дністер, який 
гордо несе свої хвилі поміж круч, і кодри, що прикрашають цей край, підсилюють 
відчуття спорідненості автора з молдавською землею [с.169].

Вірш „Кочієри” продовжує знайомити читача з дорогим поетовому серцю 
краєм. Із твору дізнаємося, що О.Гончаренко брав участь у військових ученнях, які 
проходили на землі його предків. Автор не приховує, що він у захваті від цієї події: 
його радує те, що вдалося відвідати Молдову – край солов’їних долин, зоряної фієсти.  
Та найбільше те, що „лише молдавською молдавани / мене вітають скрізь, як свого!”, 
тому поет відчуває серцем: „…тут все – моє і тут все – мені!” Також звертають на 
себе увагу переконливі сюжетні замальовки, вихоплені автором із життя: зустрічі 
з доброзичливими краянами („Щодень… наша „явка” – / корчма під назвою 
„Фокушор”), розмова з  місцевим майором, котрому, як і поетові (тому він і співчуває 
„по-рідному”), болить, що „син по-рідному лиш мовчить” тощо. Екскурсом у далеке 
минуле є  згадка про  Овідія, який у тих краях відбував вигнання [с.186-187].

Вірш „Мамалига” є свідченням того, що поет не лише думками, а й у снах 
неодноразово повертається до землі своїх предків („Здається, з дійсності в сни 
втікаю”). Переконуємося, що авторові дороге все те, що шанують молдавани. Він 
розповідає про шанобливе ставлення до мамалиги, яка їх годувала віками: „…є дві 
матусі у молдаванина – / одна народжує, друга годує”. Гончаренкові дуже важливо 
відчувати себе своїм серед представників цього народу, тому, розповідаючи про цю 
національну страву, він підкреслює: „Мені довірили священнодійство… / ріжу і 
родичів пригощаю. / „Неначе й виріс між нас, Олесю, ти! / Лишайся!..” За автором, 
йому було дуже добре серед цих людей, тому він із великою насолодою ділить із ними 
застілля, слухає горлиць за вікном і навіть співає „не набагато і гірше Карузо!” [с.187].

У численних поезіях митця зустрічаємо такі слова, як пісня, музика, мелодія, 
скрипка тощо. Це є логічно виправданим, оскільки у віршах молдавської тематики 
йдеться про народ, музично щедро обдарований Господом. Молдаван, як і українців, 
у горі й радості завжди супроводжувала музика. У вірші „Пісня леутара” автор, 
захоплюючись давнім мистецтвом   („Їй-богу, поталанило,   їй-богу: / це, мабуть, вже 
останній леутар!”), також виступає і поборником збереження історичної пам’яті, 
оскільки, як відомо, народна творчість є тією безцінною скарбницею, яка може дати 
відповідь і на питання сучасності.  Поет не приховує, що своєю зболеною душею 
прагне торкнутися народних джерел. Він упевнений, що молдавська дойна його 
зцілить, допоможе відтанути   „на хвилинку” і сміятися там, „де плакати б лишень”. 
Виявляючи традиційну українську щедрість, ліричний герой пропонує музиці 
(якому „од Бога богове дано”) розділити по-братськи „гірке вино посушливого 
літа / і бринзи пересолений шматок”. На наш погляд, у поезії виявляються й риси 
української ментальності автора, що, як і його пращури-українці, шанує кобзарів, 
тому, за автором, усе, що він чув до зустрічі з леутаром, ніби лунало зі скрипки, в якої 
було скручено струни. Не дивно, що поезія закінчується щирими словами вдячності 
долі за цю зустріч: „Їй-богу, поталанило, їй-богу: / що ти життя ще, цигане, не спив” 
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Підкреслимо, що Олег Гончаренко є майстром художнього портретування. 
Так, у „Молдавській нареченій”  декількома штрихами переконливо зображено 
дівчину, що йде до шлюбу. Її долю вирішено („Все, що було, загуло”). Вона –  горда 
кодрянка з вільною посмішкою, як і її предки. Автор, називаючи наречену дикою 
трояндою, краплею живої роси, порівнюючи її з зірками, підкреслює, що не у традиції 
народу його героїні виставляти на людський розсуд свої почуття. Хоча жадані краї і 
зажуравлені ранки залишаться лише у спогадах,  „ні, не журилась вона. / Скрипко, 
за неї поплач! / У молдаванки сльози дарма, / пісної просити”. Митець говорить, що 
юнка „стала луною пісень”, натомість  цей образ, як і багато інших, він зберігає у 
своєму серці [с.170-171].

У першій із поезій „Молдавського триптиха” домінує лейтмотив, властивий 
майже всім „молдавським” творам О.Гончаренка – поряд із відчуттям любові до 
Молдови та матусі, яка „дойною колись перелила” у душу поета вдячність до краю 
предків,  бринить жаль через те, що  „у край, де вічно струни п’є смичок, / лиш раз дійти 
і вистачило сили”. Головною у творі є сюжетна лінія, пов’язана з історичним фактом 
(до нього автор уперше звертається в передмові до досліджуваної збірки) – одруження 
сина Б.Хмельницького та доньки тогочасного молдавського господаря В.Лупу. Вдало 
послуговуючись цією подією, автор наближає її до нашого часу: „А жаль, що в Лупула 
немає більше дочок! / Вже не для себе – висватав би сину…” Поет щиро вірить, що 
у грудях його сина б’ється докійське серце, оскільки „дух гайдуцький козакові не 
ворожий…” За митцем, духовна і душевна близькість з усією Молдовою нині йому та 
його спадкоємцеві необхідна для того, щоб син „їй вернув любов”, яку не подарував 
цій землі сам поет. Невеликий за обсягом вірш є ідейно потужно наснаженим, тому в 
ньому знайшлося місце не лише для спогаду про край відчайдушних гайдуків, а й про 
землю Кобзаря. І ті, й інші відчуття для поета є священними [с.173].

Наступна поезія триптиха вводить читача у світ потаємних відчуттів митця. 
Те, про що неодноразово передумано наяву, хвилює його серце у снах. Розповідь 
присвячено юним молдаванкам, у колі яких поет і себе бачить молодим. Саме 
завдяки умовності того, що відбувається та щирості автора, зображене сприймається 
максимально позитивно. Гончаренко називає чарівних смаглявок „Іляни-Косинзяни 
мої (мої!)”. Із метою підсилення своїх відчуттів використовуючи дієслова „тону”, 
„тану”, „гублюся” із захопленням зображує  спільний танок („вічний „жок”), вино й 
поцілунки на уявному власному весіллі. Та, на переконання поета, у реальному житті 
він і нині продовжує шлях „до себе крізь пітьму”, і тому „…сонце лиш сяйне з-за 
Дубоссар, / і жайворона пісня з неба злине, / знов прокидається безмежне „Я-Кобзар”, 
/ і знову лину спішно в Україну…” А там – невгамовна туга за материнським краєм 
[с.174-175].

В останній поезії триптиха йдеться про вже згадану історичну подію – 
одруження Роксанди Лупу із Тимошем Хмельницьким. Автор не приховує, що ця 
подія була непересічною не лише для двох народів („Богдане, Богом це тобі дано!”). 
Вона зіграла незаперечну роль і в долі поета. Незважаючи на те, що митець – син 
далекого від тих подій століття, тому „спізнився”, він уточнює: „…там моя почнеться 
путь” [с.175]. Отже, архітектоніка поезії якнайкраще відповідає її ідейному звучанню: 
єднання українців та молдаван – це союз сердець, прагнень, сподівань. 
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Без сумніву, зазначений історичний факт є важливим для О.Гончаренка, 
тому він знову звертається до цієї теми у вірші „Зведений” оркестр” і цього разу  
зображує весілля Роксанди і Тимоша.  Як і попередню, цю поезію автор використовує 
для декларування своїх переконань, висловлюючи їх за допомогою мови, наближеної 
до народної. У творі читаємо: „Дурний оте сказав, що „вигоріли геть ми / у ляській 
кабалі, в пітьмі османських хмар / … / Хіба гуляють так погноблені й сумні?” Поет, 
полемізуючи з істориками, які стверджують, що цей союз був лише необхідним 
тактичним  ходом, ставить риторичне запитання: „Хіба кохають так повінчані для 
зиску?” Щире єднання двох народів показано на прикладі узгодженої гри козацького 
та князівського оркестрів (саме вони є уособленням дружби), що виконували 
українські та молдавські пісні, під які запально танцювали гості („їм нічого ділить”). 
Отже, ідею твору закладено в наступних рядках: „Оркестр уже давно – не зведений, а 
спільний / … / …ми… добре сидимо, і разом сидимо” [с.184].

Історичні паралелі знаходимо і в поезії „Іван Підкова”. Відповідно до правди 
життя у творі зображено молдаванина, який разом із козаками боровся проти турків 
і татар. Гетьман із Січі водив братчиків в успішні морські походи.  Поезію серед 
іншого відкриває риторичне запитання „…Що б, здавалося, молдованину / до Січі 
і до України?”  Далі йдеться про звитягу й військове братство двох дружніх народів. 
Автор доходить висновку, що молдованин Іван Підкова – український гетьман – 
присвятив своє життя боротьбі за волю знедоленого православного люду [с.196-197].

  Зауважимо, що назви більшості автентичних поезій досліджуваної 
книжки відповідають її темі – Молдова в житті митця. Однак деякі автором названо 
відповідно до головних образів, якими в конкретному випадку є представники 
рослинного світу – клен і горіх. Перша з них – „Клен”– щемливий спогад автора про 
маму – молдованку-смаглявку, яка ростила і сина, і дерево  („Ми – близнюки: я в обрії 
ріс з ним”), що сама посадила біля мазанки. Для митця зустріч зі старим, „мов дід”, 
кленом – повернення у щасливе дитинство, де матуся любила пісню „Клен зелений, 
лист різний…”, „лелека… клен цей „по співзвуччю” / обрав… / І висоту із нього п’є”.  
У час зустрічі його листя – схоже на долоні – „торкнеться – наче душу обійма”. Усе 
ніби, як і раніш, та про маму залишився лише спогад – вдячний синівський та клена, 
який вона дбайливо доглядала [с.176].

Цікавою, на наш погляд, є поезія „Горіх”, яка за своїм змістом наближена 
до притчи. У творі йдеться про незвичайну подію: старий ворон зарив на городі 
горіх, як згодом з’ясувалося „волоський”, і навіть чатував біля нього. Цей факт та 
ще й  небесна гостя – комета – стали приводом для очікування селянами лиха. Та 
виросло дерево: „Здригнулась мама й подивилась у вікно: / „Виходить, що – це Диво, 
а не горе? / Предивні твої, Господи, діла ж!” За буденними справами незвичайність 
дерева забулася, і хоча його й підливали помиями, горіх „вродив плоди” як те, 
перше – „крем’яне зерно”.  Після маминої смерті брат зрубав дерево. І з цього часу 
розпочалися драматичні події не лише в родині ліричного героя (згадаймо: горіх 
був „волоський”): „…здригнувся отчий дім, / село і степ – увесь наш край медовий! 
/ А ще при тому, кілька днів за тим / трусило всю Румунію й Молдову”. За автором, 
те, що сталося,  – не збіг обставин, а скоріше – космічний зв’язок усього, що є в 
природі, і ставлення до оточуючого людину світу має бути гуманним. Особливо це 
стосується власних витоків. Тому й припинилися природні катаклізми лише тоді, 
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коли прилетів Премудрий Ворон і під сяянням комети знову доглядав горіх, із якого 
виросло дерево. Вірш закінчується ідейно та емоційно наснаженими рядками, що 
свідчать про вистражданість поетових думок і прагнення донести їх до читача. Горіх 
був „волоським”: „У нього корені – від Таврії до Ясс,  / до Бухареста й Кишинева – 
під Дакію! / Ось-ось настане плодоносить час…” Фінальне риторичне питання: „Не 
варто, може, підливати знов помиї?” є підтвердженням попередньої думки [с.177].

Пам’яті серця, життєлюбності та незламності в горі присвячено поезію „Баба 
Домна”. Її головна героїня-вдова – уособлення тих жінок, яких доля обділила своїми 
дарунками („Немає ні доньки, ні сина”), відірвала від рідного краю, однак, які здатні 
радіти своєму існуванню на цій землі. Високим гуманістичним пафосом сповнено 
розповідь про стару молдованку, якій не чужа наша Батьківщина: „…у те віконце 
Україна / уранці квітом загляда, / і трунком хлюпає медовим”. Гріють стареньку і 
спогади про рідну Молдову, що бринить і в сонячному промінні, і у виноградній лозі. 
Та найбільше тішать жінку і ніби повертають у роки юності звуки скрипки і бандури 
(„Та ж тут захочеш – не помреш!”), слухаючи які вона продовжує жити [с.181].

Зауважимо, що письменника цікавить усе, що пов’язано з Молдовою:                      
її минуле (як зазначалося, він неодноразово в поезіях звертається до подій боротьби 
народу за незалежність, боліє душею за жителів Придністров’я („Час скипівся в 
тривкий днів тромб… / Білий Снєгур і чорний Лебідь / б’ються в блискавках над 
Дністром! / … / Небокраї кармінить кров”, „Думка” [с.191]), оспівує таланти, як, 
наприклад, Софію Ротару („Неначе серцем співає Ротару / … / „Червону руту” чи 
„Примаваре” – / все-одно справжньо, все-одно рідно”, „Співає Ротару” [с.180]), дякує 
Михаєві Чемпою за інтерес до української поезії („…знайду хоча би кілька слів – / 
подарувати вдячність українську”, „Роздроблена на парадигми ніч” [с.200]), співчуває 
народові через трагічну смерть представників молдавської еліти Іона та Дойни 
Алдеа-Теодорович („Так важко сприймаєш поняття „Були…”, „Пам’яті Іона та Дойни 
Алдеа-Теодорович” [с.201]), засуджує „тупості парад” – знищення кращих сортів 
винограду („Лоза горіла… Край огню стояв… / І плакали, не криючись, селяни”, „І 
знов – „УКаЗ” [с.182])  тощо. 

Не залишилася поза увагою митця й усна народна творчість. Поезія 
„Соколине добро” має підзаголовок „за мотивами молдавських казок”. Не дивно, що 
поета зацікавила саме „вічна тема” боротьби добра і зла, а також загально відоме 
твердження про те, що словом можна і вбити, і воскресити. Світова література 
знає чимало зразків двобою між представниками лихих і добрих сил. Видається 
оригінальною авторська інтерпретація старовинних молдавських казкових сюжетів. 
У творі зображено двобій між Ворогом-Змієм і Кременем-Молодцем, які, знесилені 
битвою, звертаються за допомогою до сокола.  Змій, лютуючи, залякує птаха, якщо 
той не принесе цілющої води: „…клянуся собою, зведу / все плем’я пташине зі світу! / 
Піддам і найменших вогню і мечу…” Молодець же просить про допомогу щиросердно: 
„Соколику, братику добрий, / … / …принеси / … / цілющу краплину живої роси 
/ з троянди, що неня саджала”.    За автором, сокіл здолав далеку дорогу і допоміг 
Кременю-Молодцеві перемогти зло („озвались дерева і трави, / струмки закипіли!”), 
той, вдячний, готовий щедро обдарувати свого рятівника. Твір закінчується словами 
Сокола,  в яких бринить вічна правда життя: „У доброго слова не менша ціна, /  не 
менша (!), ніж доброго діла…”  Зауважимо, що цей принцип є ще одним кредо і самого  
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митця [с.189].
Поезія „Доню, для тебе розхлюпав слова…” раніше ввійшла до збірки „Собор 

одкровень”.  Обидві назви – зазначеної збірки та поезії – свідчать про те, що в них 
ідеться про сокровенне, яке можна довірити лише білому аркушу нічної пори. Життя 
митця завжди було пов’язане з подоланням труднощів, на певному етапі – з самим 
собою. Тому вірш  можна розглядати, як роздуми автора над власним життям. Поет, 
звертаючись до доньки Надійки, не приховує своїх життєвих помилок, жорстко їх 
оцінює. Разом із тим Гончаренко щасливий, що саме родина стала його оберегом 
і прихистком, які допомогли вирвати душу зі мли, де „зло й порожнеча, горілка й 
зневіра”.  Як гімн оновленню, вірі у світле майбутнє, праведності власного життя 
лунають наступні рядки поезії: „Доню, журлива моя молдованочко, / ти – і Надія, 
і Совість відроджена! / … / Там, біля брами (надіюся…) Раю / … / …„Смуглянку” 
вжарю / … / Для тебе!” [с.195].

Господом освячений зв’язок зображено і в поезії „На прощання з Молдовою”, 
яка є фінальною у збірці. Тема провини перед цією землею, біль через те, що розлука з 
нею непомірно довша за зустріч, змінюються впевненістю поета в тому,  що він сюди 
неодноразово прилине „у пісні, мрії, слові, яві, сні!”   У котре  митець наголошує, 
що Молдова для нього поряд з Україною назавжди залишатиметься святою: „…ти 
знатимеш і мислі сокровенні. / … / Тепер, коли уже немає нені, / кому ж іще звірятися 
мені?..” [с.202-203].

Як бачимо, без перебільшення аналізовані поезії можна назвати щирою 
сповіддю серця. 
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