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На сьогоднішній день проблема мо-
дальності залишається однією з найакту-
альніших проблем лінгвістики в силу 
своєї складності та різноманітності. У 
лінгвістичній літературі більше уваги 
приділяється тлумаченню терміну «мо-
дальність», аніж засобам її вираження. 
Модальність у французькій мові може 
бути виражена різними засобами, а 
саме  – фонетичними (інтонація, ритм, 
пауза), лексичними (модальні слова та 
висловлення, модальні дієслова, модаль-
ні частки, прикметники а також модальні 
вигуки) та граматичними (способи дієс-
лова).

У французькій мові присутні вербальні 
одиниці для вираження модальності. Це, 
насамперед, модальні дієслова.

Французькі модальні дієслова здатні 
виражати в рамках своєї семантики не 
власне стан або дію, що характерно для 
звичайних дієслівних одиниць, а саме 
ставлення до цих дій або станів певної 
особи, що позначаються у мові іменни-
ком або займенником і виконують функ-
цію підмета в реченні. Тим самим прово-
диться свого роду семантична модифіка-
ція значення основного або базового ді-
єслова. Всього у французькій мові 
спостерігається використання чотирьох 
основних модальних одиниць, що вира-
жають семантику можливості (pouvoir  – 
могти), ймовірності (savoir  – вміти, зна-
ти), бажаності (vouloir – хотіти) і необхід-
ності (devoir  – виражає повинність) [2, 
234]. Наприклад:

«Vous devez aller en Europe» («Ви повинні 
поїхати в Європу») – виражає необхідність.

«Il sait lire couramment» («Він може 
(здатний) швидко читати»)  – виражає 
ймовірність, здатність.

«Je peux vous raconter tout» («Я можу вам 
розповісти про все»)  – виражає можли-
вість.

Одним з найбільш вживаних серед мо-
дальних дієслів є дієслово vouloir, вира-
жає лише ту область модальності, яка 
відповідає за волю і бажання.

Є.Є. Корді виділяє три варіанти значен-
ня дієслова vouloir: це намір, бажання і 
спроба. Відповідно, можна виділити 3 мо-
делі вживання vouloir у реченні. Перша 
модель висловлює ситуативне бажання, 
друга – оціночне бажання потенційної по-
дії, третє значення  – переносне значення 
утвердження в конструкціях з підрядним 
реченням і в конструкціях з інфінітивом 
[4, 139]. Наприклад:

Намір: «Je veux apprendre  faire du cheval» – 
«Я хочу навчитися їздити верхи».

Бажання: «Voulez-vous suivre le courant?» – 
«Чи хочете Ви плисти за течією?».

Спроба : «Il ne veut pas dessiner au pastel» – 
«Він не хоче малювати пастеллю».

Модальний відтінок (bien, tant, à toutе 
force)- «дуже, так сильно, пристрасно ба-
жати» вказує на ступінь бажаності дії:

• «Voulez-vous bien assister notre examen?» – 
«Ви дуже хочете бути присутніми на на-
шому іспиті?»;

• «Je voudrais tant de vous dire»  – «Мені 
так хотілося вам сказати»;

МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА ЯК ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ 
КАТЕГОРІЇ МОДАЛЬНОСТІ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ

Барложецька Т.В.
студентка 5 курсу факультету іноземних мов спеціальності «Французька 
мова та література» Прикарпатського національного університету імені Василя 
Стефаника

Ключові слова: модальність, дієслово, засоби вираження.
Keywords: modality, verb, means of expression.
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• «Il voulait  à toute sa force vous poser quel-
ques questions»  – «Він пристрасно бажав 
поставити вам кілька запитань».

Потрібно відзначити, що для передачі 
позначених модальних значень у фран-
цузькій мові можуть застосовуватися 
крім модальних дієслів і такі способи, як 
застосування безособової вербальної 
одиниці (форма однини третьої особи) 
falloir – вимагатися: «Il faut avoir six mois 
de campagne» («Треба мати шість місяців 
бойової служби»); використання спеці-
альних конструкцій на зразок: faire 
mieux + infinitif з de («Elle ferait mieux de 
visiter le malade») («Краще б вона прові-
дала хворого»); ідіоматичних виразів, 
наприклад: c’est probable – «Il est probable 
qu il viendra» («Є ймовірність, що він 
прийде») та інші, що потребують окре-
мого розгляду [1, 130].

При цьому, модальні дієслова у 
французькій мові (на відміну від 
англійської) зазнають формозміни по 
числах: tu peux (однина) – t’ habiller bien (ти 
можеш добре одягнутися), vous pouvez 
(множина)  – vous habiller bien(ви можете 
добре одягнутися); особах: je peux (перша 
особа)  – m’habiller bien (я можу добре 
одягнутися), tu peux (друга особа)  – t’ha-
biller bien (ти можеш добре одягнутися), il 
peut (третя особа)  – s’habiller bien (він 
може добре одягнутися, володіють 
складними часовими формами: Il a pu s’ha-
biller (Passé composé) bien (Він зміг добре 
одягнутися). Модальне дієслово pouvoir 
не має форми l’impératif [3, 345].

Також важливо, що всі зазначені вище 
модальні дієслова відносяться до розряду 
неправильних (третя група відмінюван-
ня), утворюючи свої синтетичні форми за 

допомогою додаткового кореневого чергу-
вання, свої ж складні часові форми вони 
формують за допомогою поєднання з до-
поміжною одиницею avoir форми дієприк-
метника минулого часу.

Свої питальні і негативні конструкції 
французькі модальні дієслова також фор-
мують за певними правилами. Так, при 
утворенні питальних форм модальне ді-
єслово виноситься перед підметом, потім 
ставиться вербальний інфінітив базового 
дієслова:

• «Pouvons-nous dessiner au pastel?» («Чи 
можемо ми малювати пастеллю?»).

• «Sauriez-vous me dire....?» (ввічлива 
форма – «Скажете Ви мені....?»).

• «Voulez-vous suivre le courant?» («Чи хо-
чете Ви плисти за течією?»).

У запереченнях перша негативна частка 
(ne) ставиться препозиційно (перед мо-
дальним дієсловом, після підмета), друга 
ж (pas) – постпозиційно (після модально-
го дієслова):

• «Je ne sais pas nager» («Я не вмію плавати»).
Отже, модальні дієслова є одним із за-

собів вираження категорії модальності у 
французькій мові. Основними є модальні 
одиниці, які виражають семантику мож-
ливості (pouvoir), ймовірності (savoir), ба-
жаності (vouloir) і необхідності (devoir).

Література
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Постановка проблеми. Сучасний роз-
виток українського суспільства в умовах 
євроінтеграції вимагає від системи освіти 
глибинних перетворень, направлених на 
формування творчої особистості, здатної 
до вирішення питань політичного, соці-
ального та економічного характеру. 
Розв’язання цих завдань неможливе без 
комплексного та обґрунтованого впрова-
дження інформаційно-комунікаційних 
технологій в навчальний процес, зокрема 
електронних підручників (ЕП).

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій.  Питання створення та використання 
електронних засобів навчального призна-
чення висвітлені у працях М.  Жалдака, 
О.  Співаковського, Н.  Морзе, О. Зіміної, 
М.Шишкіної, В. Лапінського та ін. Не зва-
жаючи на значну кількість праць, актуаль-
ним лишається забезпечення конкретних 
навчальних дисциплін відповідними ЕП.

Формування цілей статті. Метою стат-
ті є повідомлення про створення електро-
нного підручника зі шкільного курсу 
української літератури з методикою її ви-
кладання, опис його складових частин.

Виклад основного матеріалу. Як відомо, 
постійна трансформація навчально-
виховного процесу викликана змінами, що 
відбуваються у самому соціумі. Також вели-
кий вплив на освітній процес завдають су-
часні вимоги суспільства щодо оновлення 

навчального процесу, його змісту [4]. Збіль-
шення частки самостійної роботи в умовах 
постійного зростання обсягів навчального 
матеріалу потребує від студентів витрачати 
додатковий час на пошук потрібної інфор-
мації, застосовувати інформаційно-кому ні-
каційні технології для підвищення ефектив-
ності власної навчальної діяльності. Осо-
бливо це стосується гуманітарних дисци-
плін, вивчення яких передбачає прочитання 
та обробку значної кількості навчальної та 
художньої літератури.

Електронні підручники, як один із видів 
нових інформаційних технологій, дозво-
ляють значно спростити процес опану-
вання навчальними знаннями. Під елек-
тронником підручником розуміється 
електронне навчальне видання із система-
тизованим викладом дисципліни, її розді-
лу або частини, що відповідає навчальній 
програмі, може містити цифрові об’єкти 
різних форматів та забезпечувати інтер-
активні режими взаємодії з усіма учасни-
ками навчально-виховного процесу [2].

Слід зауважити, що серед великої кіль-
кості електронних засобів навчального 
призначення не всі вони можуть ефектив-
но використовуватися в навчальному про-
цесі. Насамперед, це стосується дотри-
мання вимог, які висуваються до програм-
них продуктів навчального призначення, 
а саме:

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА 
ЗІ ШКІЛЬНОГО КУРСУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Копєйцева Л.П. 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української і зарубіжної літератури 
Мелітопольського державного педагогічного університеті імені Богдана 
Хмельницького
Шаров С.В. 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики і кібернетики 
Мелітопольського державного педагогічного університеті імені Богдана 
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1. Навчальна інформація повинна бути 
добре підібрана та структурована у відпо-
відності до робочої та навчальної програ-
ми дисципліни.

2. Електронний підручник повинен міс-
тити фото-, аудіо-, відеоінформацію для 
кращого опанування користувачем зміс-
тової частини.

3. Програмний засіб повинен мати зруч-
ний користувацький інтерфейс для забез-
печення ефективної роботи студентів, які 
володіють початковим рівнем інформа-
ційної культури.

4. Електронний підручник повинен міс-
тити перелік термінів і понять, що пояс-
нюються в окремому розділі.

5. Програмний засіб такого типу пови-
нен бути невибагливий до системних та 
апаратних вимог, повинен працювати на 
різних комп’ютерних платформах [1].

В залежності від призначення електро-
нний підручник може мати різну кількість 
структурних елементів, які дозволять мак-
симально підвищити ефективність ви-
вчення конкретної дисципліни [3,  с. 31]. 
Зазвичай структура такого програмно-
педагогічного засобу містить лекції, лабо-

раторні та практичні роботи, семінарські 
заняття, блок контролю, блок навчального 
матеріалу для самостійного опрацювання, 
фотогалерею тощо.

З урахуванням вимог, які висувають до 
електронних засобів навчального призна-
чення такого типу, нами було розроблено 
та апробовано електронний підручник 
для самостійної роботи студентів зі шкіль-
ного курсу української літератури з мето-
дикою її викладання (рис. 1).

Дисципліна “Шкільний курс української 
літератури з методикою її викладання” 
викладається на філологічному 
факультеті для студентів спеціальностей 
6.020303 Філологія. Українська мова і 
література, 6.020303 Філологія. Українська 
мова і література та мова і література 
(англійська). Мета навчальної дисципліни 
полягає у розкритті наукових основ ви-
кладання української літератури на су-
часному етапі розвитку школи в Україні; 
формуванні у студентів чіткого уявлення 
про закони літературного розвитку учнів; 
оволодінні знаннями, професійними 
уміннями та навичками; навчанні вико-
ристовувати найвизначніші надбання 

Рис. 1. Головне вікно електронного підручника
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методики; збагаченні духовної культури 
майбутніх учителів. 

Електронний підручник представлений 
у вигляді htm-файлів, що дозволяє працю-
вати йому на як на оптичному носії, так і 
у мережі Internet. Дизайн ЕП зі шкільного 
курсу української літератури з методикою 
її викладання побудований за принципом 
двох фреймів, де ліворуч розміщується 
структура електронного підручника, а 
праворуч відображається зміст обраної 
категорії. Для створення змісту підручни-
ка, який відображається ліворуч головно-
го вікна біло використано скрипт jsTree 
3.0.1 на мові програмування javascript, 
який є безкоштовним для використання.

Структурно розроблений електронний 
підручник починається з пояснювальної 
записки, де висвітлюється доцільність його 
використання. Нижче вміщено робочу 
програму дисципліни, яка дасть змогу сту-
дентові побачити кількість лекцій, семі-
нарських занять, теми, які повинен опра-
цювати студент. Електронний підручник зі 
шкільного курсу української літератури з 
методикою її викладання містить у собі 
весь лекційний та практичний матеріал, а 
також матеріал, поданий на самостійне 
опрацювання. Він містить тематику лабо-
раторних робіт, мета яких полягає в озна-
йомленні користувача з різними видами 
діяльності вчителя-словесника. Студенти 
за допомогою електронного підручника 
можуть ознайомитися з різними методич-
ними підходами, прикладами оформлення 
документації, переглянути фрагменти уро-
ків та найкращі презентації студентів. За-
значена інформація дозволить підготува-
тися до написання модулів та складання 
екзамену [5].

В умовах збільшення кількості навчаль-
них годин на самостійну підготовку та 
зменшення загальної кількості годин на 
вивчення дисципліни при незмінному об-
сязі навчального матеріалу питання більш 
швидкого оволодіння дисципліною є ак-
туальним. У цьому плані доцільним є 
формування мультимедійного навчально-
методичного контенту. Електронний під-
ручник дозволяє переглянути відеофраг-
менти з позакласної та позашкільної ро-
боти з літератури, побачити роботу ви-
кладачів та учителів, перейняти їх 
професійний досвід.

Висновки. Отже, використання елек-
тронних підручників дозволяє викладаче-
ві не лише контролювати успішність сту-
дентів, а й стимулювати їх пізнавальну 
активність, залучаючи до інформаційний 
технологій.

Література
1. Зимина О.В. Рекомендации по созданию 

электронного ученика [Електронний ресурс] / 
О.В. Зимина, А.И. Кирилов. – Режим доступу: 
http://www.academiaxxi.ru/Meth_Papers/AO_
recom_t.htm.

2. Наказ МОН України №1061 від 01.09.2016  «Про 
внесення змін до Положення про електронні 
освітні ресурси»: [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/
z1274-16/paran2#n2.

3. Осадчий В.В. Створення електронного підручни-
ка: принципи, вимоги та рекомендації. Навчально-
методичний посібник / Осадчий В.В., Шаров С.В. – 
Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2011. – 120 с.

4. Положення про підготовку навчальних видань та 
електронних засобів навчального призначення / 
[уклад. В.Т. Горбенко, Г.І. Лоза, І.О. Мікульонок]. – 
К.: НТУУ «КПІ», 2008. – 48 с.

5. Шаров С.В. Забезпечення самостійної роботи 
студентів зі шкільного курсу української літера-
тури з методикою її викладання засобами елек-
тронного підручника: [Електронний ресурс] / 
С.В. Шаров // Інформаційні технології в освіті. – 
2011. - № 10. – Режим доступу: http://ite.kspu.edu/
webfm_send/246.



 11 

Filologia, socjologia i kulturoznawstwo 

Роман В. Винниченка «Слово за тобою, 
Сталіне!» став підсумком того, що автор 
спостерігав і переживав, перебуваючи в 
еміграції. Письменник розпочав роботу 
над цим твором у 1949 р., і вже наступного 
року з’явилася перша редакція роману. 
Відомо, що В.Винниченко хотів назвати 
свій новий художній текст «Сталін і термі-
ти» або «Терміти», але зрештою зупинився 
на формі звернення до «батька всіх наро-
дів», що звучить наприкінці самого твору 
як пропозиція обміркувати ідеї, що вира-
жали бачення самим автором шляхів роз-
витку СРСР і насамперед – України.

Зважаючи на те, що письменник поста-
вив собі за мету подати у романі «Слово за 
тобою, Сталіне!» власні погляди на світ 
людини і політики, проаналізувати мож-
ливі шляхи корекції того стану речей, що 
характеризував тоталітарну добу, жанро-
ву природу роману можна охарактеризу-
вати як синтез різновидів роману, в якому 
кожен образ є виразником та носієм ав-
торської ідеї. Подібної думки дотримуєть-
ся і Г. Костюк у передмові до твору: «Це є 
роман ідей, роман-памфлет, роман соці-
яльної тези» [3, 62].

Сам же автор визначив жанр власного 
художнього тексту на злободенну тему 
«політичною концепцією в образах». Дій-
сно, дія в романі відбувається у 30–40-ві 
роки, час страшних репресій, «коли все 
мисляче, творче, незалежне поступово й 
дедалі масово переселялося в «заборонену 
зону» Радянського Союзу  – всезростаю-
чий архіпелаг ГУЛАГ» [4, 199]. Автор реа-
лістично, часто дуже натуралістично, зма-
льовує ці складні епізоди політичного 
життя своєї держави, нації, відтворює ре-
альний географічний простір у певний 
часовий період, тож за жанром цей твір, 
безумовно, визначається як політичний 
роман.

Важливим для цього жанрового різно-
виду є введення в оповідь реальних гео-
графічних об’єктів, прикмет часу, історич-
них осіб  – учасників політичного життя. 
В.  Винниченко поставив в основі твору 
постать, яка була справжнім символом 
епохи, яку він описує. Зокрема, у центрі 
величезної держави, де серед мальовни-
чих куточків природи і урбаністичних 
пейзажів височіли будівлі секретних уста-
нов та простягались концтабори, де утри-

ЖАНРОВИЙ СИНКРЕТИЗМ ТВОРУ В. ВИННИЧЕНКА 
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мували політв’язнів, «темніли стіни Крем-
ля, того храму, в якому тут на землі, а не 
десь там, на небі, перебував усемогутній, 
усегрізний, усекараючий Бог (Сталін.  – 
А.З., Л.Б.)» [1, 75].

Письменник також зображує концта-
бірне життя «політичних» в’язнів у Сибіру 
і злиденне існування простого народу. Їм 
протиставляється «сите» життя представ-
ників влади та їх прислужників. При цьо-
му детально розписана система політич-
ного шпигунства: її витоки, ієрархія 
(«кожний вірний комуніст має бути сексо-
том» [1, 124]); причини, чому та чи інша 
особа стає сексотом (секретним співро-
бітником) відділів державної безпеки та 
секретних служб (на прикладі Олени За-
болотової, Марусі, Євгена); власне опису-
ються розвідувальні дії, зокрема шпигун-
ська операція Степана Петровича з вияв-
лення «термітів» серед українського на-
роду, на його батьківщині.

У цьому аспекті твір є зразком 
шпигунсько-політичного роману як різ-
новиду детективної прози. Його голов-
ною особливістю є розслідування злочи-
ну проти цілої держави, а не окремої 
особи, а роль захисника інтересів держа-
ви виконує офіцер-контррозвідник (у 
цьому випадку – співробітник секретно-
го відділу МДБ, сексот Степан Петрович 
Іваненко, який намагається викрити 
«термітів», ворогів сталінського режиму) 
[2]. Крім того, розвідувальна діяльність 
Степана Петровича спрямована на вияв-
лення справжніх настроїв серед населен-
ня України. Він отримує таємне доручен-
ня від товариша Дев’ятого, члена ЦК 
Компартії: «Викрий нам не тільки термі-
тів, а й те почуття, що є в термітів (і 
не в термітів) до нашої влади. <…> Нам 
треба, Степане, правди, яка б вона не 
була! Нам треба знати, на що ми спирає-
мось, на щось міцне чи на... будівлю, під-
гризену термітами?.. Пройди до інтелі-
гентів, робітників, селян, партійних, без-
партійних, до всіх: що в їхніх душах?» [1, 
107]. Осередком цих можливих ворогів 
партії вважалась Україна, куди й попря-

мував протагоніст під виглядом корес-
пондента газети «Правда».

Поняття «термітизм» є винаходом само-
го В. Винниченка. Навколо нього він чітко 
згрупував персонажів твору: позитивних, 
негативних і тих, чиї особистості зазна-
ють трансформації за задумом автора 
(Степан Петрович, Маруся, Сергій та ін.). 
Художній світ роману підпорядкований 
ідеологічній позиції письменника, В.  Ви-
нниченко популяризує через твір свої по-
літичні погляди, закладає в уста «позитив-
них» героїв власні ідеологічні переконан-
ня. Тож твір «Слово за тобою, Сталіне!» 
можна вважати зразком тенденційного 
роману.

Зрештою, тему твору С.  Погорілий ха-
рактеризує як популяризацію концепції 
колектократії, а серед підтем виділяє «тер-
мітизм» і «брат на брата»  [4, 45]. Роман 
«Слово за тобою, Сталіне!» вважається за-
гальним підсумком творчості автора, зо-
крема виявом його майстерності як пись-
менника та позиції як мораліста і філосо-
фа. Тут В. Винниченко виводить політич-
ну програму прогресивної держави, яка 
мислить перспективами, повинна бути 
спрямована на звільнення від догматизму, 
тоталітаризму, диктатури, на стверджен-
ня принципів демократії, сутнісною ри-
сою якої є свобода.

Повною протилежністю їй постає Ра-
дянський Союз, де страх проймає та пара-
лізує не лише «обивателя», а й людей з 
певним політичним статусом. Наприклад, 
очікуючи на прийом у товариша Бєлугіна 
у стінах МДБ в спеціальному кабінеті Сте-
пан Петрович із завмиранням серця в 
душі питає: що означають ті позначки, що 
їх то там, то тут розставляє на паперах 
Бєлуґін? Дивовижна й страшна механіза-
ція долі мільйонів людей, конвейєр їх 
отваринення.

У окремих епізодах автор відходить від 
зображення реального часу і звертається 
до чергового соціального проекту  – «ко-
лектократії». Саме така форма правління 
трударів, «правдиво кооперативна», мала 
служити основою нового й мирного по-
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розуміння між народами світу (між вла-
дою й народом у межах однієї країни). Та-
ким чином, твір набуває ознак філософ-
ського роману, виражаючи безпосередньо 
світоглядну й етичну позицію митця.

Отже, В. Винниченко прагнув віднайти 
відповідну художню форму, яка б стала 
достойним обрамленням його концепцій 
та теорій. Він наголошує на тенденційнос-
ті свого твору «Слово за тобою, Сталіне!», 
на відвертій критичній настанові, на праг-
ненні переглянути самі основи суспільно-
го та політичного життя. Тож жанрову 
природу роману можна охарактеризувати 

як синтез тенденційного, політичного, 
шпигунсько-політичного та філософсько-
го романів, де кожний образ є виразником 
та носієм авторської ідеї.
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Роман «Живі книги» М. Іванцової вий-
шов друком у 2013  р. і одразу отримав 
визначення «терапевтичного» (про що не-
одноразово говорила сама авторка в 
інтерв’ю [1]). Письменниця припускає, що 
«лікувальний ефект» її книги мають через 
розкриття психології людських стосунків, 
зокрема ґендерних. Зображення доль ба-
гатьох людей, їх життєвих історій допо-
могло їй свого часу пережити особисті 
проблеми, тож власні твори М.  Іванцова 
спрямовує, насамперед, на тих читачів 
(радше  – читачок), які знаходяться на 
роздоріжжі, шукаючи точку опори.

Художнім обрамленням численних 
розповідей про людей та їх долю є незви-
чайна акція «Живі книги», яка проводить-
ся в одній з київських книгарень-
кавʼярень. Кожен відвідувач може записа-
ти себе в категорію Книга або Читач і, 
відповідно, ділитися з іншими своєю 
історією чи слухати чужі. Акція стає при-
водом для знайомства і більш тісного 
спілкування трьох головних героїв рома-
ну  – сліпого Віктора, полковника у 
відставці, загадкової письменниці Амалії 
та юної Женьки, адміністраторки салону 
краси. Кожен із цих персонажів 

переслідував власну мету, але їх 
об’єднувало те, що вони «заплутались у 
життєвих стежках» [4, 6] і потребують по-
ради та підтримки.

М.  Іванцова не позиціонує себе як ав-
торка жіночих любовних романів і 
взагалі – майстриня прози для жінок. Але 
її твори звернені, насамперед, на жіночу 
аудиторію, адже передають реальний 
досвід самої письменниці, її знайомих, 
друзів, усе почуте, побачене і вже осмис-
лене нею, а також спрямовані на 
внутрішню підтримку жінкам, які шука-
ють внутрішньої опори. У цьому плані 
роман «Живі книги» ідеально вписується 
в парадигму сентиментального дискурсу 
жіночої прози, «настроєвої» (Л.  Сайке-
вич), зокрема в масовій літературі, з її ме-
лодраматизмом, романтичним характе-
ром, happy-endʼом.

Л. Сайкевич зауважує, що твір М. Іван-
цової «лишив по собі більш «оптимістич-
ний» післясмак, хоча подекуди й скида-
ється на ще одну romantic story» [3]. До-
слідниця пояснює свою думку тим, що всі 
проблеми головних персонажів дивним 
чином вирішуються наприкінці твору, у 
тому числі й у любовній сфері.

РОМАНТИКА ҐЕНДЕРНИХ СТОСУНКІВ ЯК ОСНОВА 
ЖІНОЧОЇ ПРОЗИ МІЛИ ІВАНЦОВОЇ (НА МАТЕРІАЛІ 
РОМАНУ «ЖИВІ КНИГИ»)

Землянська А.В.,
кандидат філологічних наук, доцент,
Яриш Ю.Б.,
студентка філологічного факультету, Мелітопольський державний педагогічний 
університет імені Богдана Хмельницького

У статті розглядаються основні риси романтизму у зображенні ґендерних стосунків 
як типова схема розгортання любовної історії у романі Міли Іванцової «Живі книги». 
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Авторка послуговується основними 
принципами романтичного письма: ство-
рює загадкових персонажів, вводить у 
свій художній текст розповіді «книг», що 
часто мають в основі родову таємницю 
або народні уявлення про міфологічних 
істот, незвичні (і навпаки  – типові для 
любовного роману) історії кохання тощо.

Так, наприклад, головна героїня твору – 
Амалія (книжниці-офіціантки кав’ярні 
одразу відзначили, що навіть її ім’я небу-
денне [2, 14]) – показана письменницею як 
загадкова леді: «жінка в мереживних рука-
вичках» [2, 12], які були незмінним атри-
бутом її образу, із дещо п’янким ароматом 
парфумів. Цей аромат передавав ауру її 
образу в цілому. Тож коли Амалію знайо-
мили з Віктором, теж головним персона-
жем роману, з яким протягом твору вибу-
довуватимуться любовні стосунки, той 
одразу згадав, де вже її бачив: її парфуми 
були «впізнаваними, він запам’ятав їх від-
тоді, як розминувся з цією жінкою у дверях 
(кафе. – А.З., Ю.Я.)» [2, 52]. Та й предста-
вилася вона всім як письменниця, яка в 
чужих розповідях шукає натхнення, що 
лише додало загадковості її образу.

Сам Віктор теж вдається до містифіка-
ції, удаючи себе за колишнього військово-
го, що майже повністю втратив зір. Це 
надавало йому можливості спостерігати 
за іншими, не видаючи своєї реакції. 
М. Іванцова як тонкий психолог дуже вда-
ло передає гаму почуттів Віктора, коли 
той усвідомлює, що закохався в Амалію, 
але не знає, як їй зізнатися, що він може 
бачити. Авторка вирішує цю проблему 
дуже легко, мелодраматично, занурюючи 
своїх персонажів не лише в спільне про-
читання «книг», а й у вир пригод самої 
Амалії (коли та втрачає останні гроші й 
документи, потрібні для поїздки в омрія-
ну Грецію, коли раптово зачиняються две-
рі квартири й т.п.), що сприяють розвін-
чанню міфу про письменницю, якою вона 
насправді не була, і відтак – знімають від-
повідальність і з чоловіка за його брехню.

Паралельно розвивається історія кохан-
ня третьої Читачки, Женьки, в житті якої 

все до акції в кав’ярні було досить проза-
їчним, буденним. І все ж її пригоди теж 
змальовані з використанням певних сю-
жетних формул, типових для любовного 
роману чи мелодрами: її мати жила зі спів-
мешканцем, який часто випивав і настрій 
якого «стрибав від куражу до гніву з усіма 
його наслідками» [2, 71]; дівчина втекла на 
квартиру від надмірної уваги до неї як 
жінки з його боку та ревнощів матері; зі 
своїм теперішнім другом, а надалі – коха-
ним, Іллею вони були знайомі давно, това-
ришували, але вона не розглядала його в 
якості об’єкта кохання, тощо. Їх юнацькі 
стосунки мали не менш романтичний ха-
рактер, ніж у вищеописаної пари: Ілля за-
вжди був готовий прийти на допомогу, 
його захоплення Женькою довгий час 
мало платонічний характер обожнення 
дівчини, однак саме в момент прогулянки 
під дощем він наважився зробити перший 
крок і заявити про своє кохання.

У творі виникає багато стереотипів, клі-
ше жіночих любовних романів. В осно-
вному, вони пов’язані із висвітленням 
традиційних ґендерних стосунків. Так, на-
приклад, Амалію колись кинув чоловік, 
зрадивши з іншою, і цей розрив вона дуже 
болісно переживала (що, власне, і було 
причиною участі в акції – бажання знайти 
опору в житті, зарядившись чужим досві-
дом). Але їй трапилось нове кохання, зрі-
ле, яке знову відроджує романтику сто-
сунків: коли вони з Віктором дегустували 
вино з ожини, надіслане невідомою Кни-
гою, вона «читала йому вголос чиєсь 
містично-реальне оповідання, а потім 
вони блукали Подолом, поки не втрапили 
під зливу...» [2, 232]. Від цих спогадів її ду-
шевний біль «ніби вщух і забився кудись у 
куточок, натомість тепло заворушилося 
й полоскотало» [2, 232].

Однак при цьому М.  Іванцова не 
утворює «любовних трикутників», типо-
вих для творів цього жанру, не вказує на 
звичні перешкоди на шляху до кохання – 
її персонажі вільні у своєму виборі пар-
тнера, і навіть мають достатньо фінансової 
чи соціальної свободи почати життя по-
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новому. У її романі люди мають змогу 
переоцінити свій досвід. Наприклад, після 
згаданої зустрічі з Віктором Амалія 
аналізує, що між ними відбулося: «…факт 
знайомства  – то ще не стосунки. А от 
вино, оповідання, прогулянка, яку перерва-
ла злива, і навіть поїздка на таксі були 
тим, про що вже можна думати як про 
спільне» [2, 144]. На зміну палкій юнацькій 
романтиці, яка стає відправною точкою 
зародження стосунків, приходить 
розуміння, що саме вважається їх осно-
вою: щоб було разом затишно, спокійно, 
комфортно.

Отже, М. Іванцова продовжила у романі 
«Живі книги» дослідження ґендерних 
стосунків, запроваджене у своїх попередніх 
творах. Форма книжкової акції в форматі 
Книга-Читач дозволила їй розкрити бага-
то варіації взаємодії чоловіків і жінок, на-
самперед через любовні історії головних 
персонажів. Як основу їх стосунків пись-
менниця виводить прагнення певного 
ідеалу в почуттях і відчуттях від перебу-

вання з коханими, романтику побачень, 
вірність і відданість, готовність на само-
пожертву і героїчні вчинки. Важливу роль 
у розгортанні оповіді відіграють роздуми 
головних героїв про сутність ґендерних 
стосунків, їх витоки і наслідки, що 
демонструє жіночій аудиторії, на яку, на-
самперед, розраховано твір, шляхи 
вирішення багатьох проблем в їх інтимній 
та родинно-побутовій сферах.
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Початок поетичного доробку Світлани 
Йовенко припадає на час, який у літерату-
рознавстві названо епохою шістдесятни-
цтва. Покоління шістдесятників постало 
активізувальним феноменом, «катарсис-
ний імператив» (Л.  Тарнашинська) якого 
визначив напрям естетичних і  життєвих 
пошуків у літературі. Осягнувши презен-
товані часом засади шістдесятників, 
С. Йовенко у своїй поезії, що сприймаєть-
ся як рефлективний монолог-роздум, 
оприявнює особистісне бачення світу 
і слова поета в ньому. Метою і завданням 
статті є висвітлення культурно-духовних 
парадигм образу Грузії в ліричних текстах 
поетеси.

Відвідини Грузії, враження С.  Йовенко 
від знайомства з мешканцями цієї держа-
ви, її історією стали для неї поштовхом до 
написання циклу поезій «Дотик Грузії» 
(збірка «Час любові»). Експресивність зо-
браження етнічних мешканців і краєвидів 
Грузії в  поезіях С.  Йовенко зближує її із 
когортою поетів, які оспівували цю країну 
(Т. Шевченко, Леся Українка, А. Малишко, 
М.  Бажан, О.  Пушкін, М.  Лермонтов, 
Б.  Ахмадуліна та інші). Грузія для С.  Йо-
венко – це батьківщина її друга письмен-
ника, перекладача, доктора філології Рау-
ля Чілачави, якому вона присвятила вірш 
«Вдячність» і  статтю «Феномен Рауля Чі-
лачави у контексті культури „двох ві-
тчизн”» [2]. Про нього йдеться і в  поезії 
«Уроки грузинської» як про «Рауля в Киє-
ві». У цьому творі, побудованому як 
монолог-оповідь, ліричним об’єктом є 

грузинська мова, яку намагається вивчити 
лірична героїня, мова «незалежна, неспів-
мірна», «непідвладна», «мова ця звучить 
суворо» [3, 204]. Про бажання героїні 
йдеться з тонкою іронією, як і в гіпербо-
лічному порівнянні мови з обвалом у го-
рах, із бурхливою гірською річкою.

У характеристиці суб’єкта поезій циклу 
«Дотик Грузії» С.  Йовенко акцентовано 
такі ознаки, як пристрасть, різкість, що 
зближує його із образом суворої природи 
Кавказу. Цю органічність людини і  при-
роди поетеса підкреслює, художньо реалі-
зуючи «дикий норов» грузинів («Кавказ! 
Кавказ!..»), зображуючи гірський обвал 
(«Дощ у Чегемській ущелині»), смерть 
М.  Лермонтова («П’ятигорське сходжен-
ня»), господиню, що «Воює з  чоловіком і 
з синами» («Зупинка в горах на час випа-
сання „Жигулів”»).

Величні пейзажі Грузії, її своєрідний на-
ціональний колорит виокреслюються емо-
ційно у зв’язку з мотивом захищеності лі-
ричної героїні, яку вона відчуває від гос-
тинності грузинів, вираженням відчуттям 
себе серед них бажаною, потрібною і рід-
ною, відчуттям домашнього затишку, спо-
кою, що є домінантними в розвитку теми 
єдності Грузії й  України («Дотик Грузії», 
«Повітря злагоди»). Час дії у першій поезії 
– відрядження «поета по зимі». Дійсність, 
тобто зима у Тбілісі, констатується через 
сприйняття ліричної героїні неоднознач-
но. З  одного боку, героїню не відпускає 
відчуття холоду. З іншого, образам холоду, 
як і  порожнім словам, компліментам, що 

КУЛЬТУРНО-ДУХОВНІ ПАРАДИГМИ ГРУЗІЇ 
У СПРИЙНЯТТІ ЛІРИЧНИМ «Я»  
В ПОЕЗІЇ СВІТЛАНИ ЙОВЕНКО

Смаглій І. В.
здобувач Дніпропетровський державний 
хіміко-технологічний університет
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не можуть її зігріти, протиставлено деталь 
– тепла хустка, образ якої концептуалізу-
ється. Значимість деталі в поезії С. Йовен-
ко відзначав Д.  Деркач: «Деталь у її пое-
тичних картинах відіграє організуючу 
роль, іноді надає правильного спрямуван-
ня цілому віршу, створює настрій, допо-
магає читачеві подивитися на світ очима 
автора» [4, 148]. Образ хустки в  поезії 
«Дотик Грузії» набуває ціннісного смисло-
вого навантаження на різних рівнях: куль-
турному, національному, поетичному.

Образ хустки в  поезії «Дотик Грузії» є 
поетичним каталізатором зміни усвідом-
лення ліричним «я» окремих реалій хро-
нотопічного плану, зими на весну. Відпо-
відно трансформовано й самохарактерис-
тику героїні: окремих її деталей − з  «хо-
лоднуватої усмішки» на «повних сяйва 
очей», «тепла невдаваного», «тепла живо-
го». Мотив тепла від хустки асоціативно 
пов’язаний із мотивами піклування, гос-
тинності, поваги, любові. Вони є похідни-
ми в розкритті образу Грузії і господарів-
грузинів, на духовній спорідненості з яки-
ми наголошує ліричний суб’єкт, вживаю-
чи звертання «Братове дорогі».

Авторська інтенція пейзажу Грузії до-
сягається за допомогою суб’єктивно-
оцінних художніх засобів. Серед них пере-
важають метафори персоніфікації у струк-
турі об’ємних образів гірських масивів 
(«стрімнин мовчазні леви», «високе серце 
лине», «срібні скелі», «Гостро дихають 
<…> гірські потоки», «гірським повітрям 
манить / вірш» («Небо – притулок поета»), 
«блиск льодників лихий», «витримки льо-
дів доволі», «ущелин рана в  пам’яті ще-
мить» («Кавказ! Кавказ!..»), «обступило 
каміння мене» («Дощ у Чегемській ущели-
ні»)). Зовнішній природний світ репре-
зентовано через зорові (реалістичні 
і яскраві пейзажі гір, льоду, снігу), слухові 
(через опозицію шум, звук, пісня, 
крик / тиша) образи. У вираженні сприй-
няття ліричним суб’єктом світу також за-
уважено і концепт дихання, що є важли-
вим в  акцентуванні на чистоті гірського 
повітря.

Особливість ліричних картин Грузії 
в поезіях С. Йовенко – почуттєвість пей-
зажів, що введені в текстах як віршові 
етюди. Наприклад, у поезії «Ніч. Гроза над 
морем» через живописні штрихи вия-
скравлюють замальовку природи, що від-
тінює вираз внутрішнього стану лірично-
го «я»: «чи пензлем нервів /  креслить, 
креше в ніч / грозою розтривожена уява?!» 
[3, 188]. Художній образ «Пензель нервів» 
– символ усвідомлення творчого начала 
вірша-картини. Лірична героїня не роз-
різняє фізичний світ і  уявний, для неї 
вони єдина площина, що прочитується в 
метафоричних образах: «і краплі б’ють 
в сум’яття дивне дум»; «Лютує так поето-
ва жага / чи незглибима звіку пристрасть 
моря?!»; «… камінна течія / впадає в моє 
серце, потім – в море» [3, 188].

Світ у циклі поезій С. Йовенко «Дотик 
Грузії» постає у вимірі вертикалі, в епіцен-
трі його осягнення свідомістю ліричної 
героїні антитези вниз  /  вгору. Апріорну 
нескінченність вертикалі в напрямі «вниз» 
підкреслено образами природи: глибокі 
яри, стрімнини, а напрям «вгору» − обра-
зом гір, які переходять у вись, небо. Кон-
цептуальним у розвитку співвіднесення 
низу / гори є образ стежки («Зупинка в го-
рах на час випасання „Жигулів”»), який 
виконує не лише просторову функцію, а є 
архетипним образом шляху людини до 
духовних висот. У цьому ключі знаковою 
є опозиція Демон – сван: «Там на камені не 
Демон – / сван застиг золотоокий» [3, 220]. 
У вірші образ свана − представника місце-
вості Сванетія – контекстуально проти-
ставлено Демонові, образ якого у С.  Йо-
венко є алюзією на Демона М. Лермонто-
ва. Їх опозицією підкреслено діаметральні 
стани людського духу від демонського, 
тваринного стану до просвітленого, боже-
ственного, які можуть розміститися на 
протилежних щаблях вертикальної моделі 
світу в «Дотику Грузії».

Площину гір у віршах С.  Йовенко про 
Грузію доповнює образ водної стихії, ме-
тафорично представлений образами річок 
і дощу: «райдужний пил», «жіноче облич-
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чя <…> закреслює злива» («Крізь лет во-
доспаду»), «річок безсмертна вість», 
(«Кавказ! Кавказ!..»), «бистриною гірської 
крові» («Дощ у Чегемській ущелині»). У 
просторі кавказьких річок у поезії С. Йо-
венко структуровано опозицію рух  /  не-
рухомість. Образ гірської річки в  циклі 
асоціюється зі швидкістю, рухом, онов-
ленням інформації, тоді як образи гір є 
уособленням нерухомості, сталості про-
стору й інформації.

Просторові координати художнього 
образу Кавказу охоплюють рослинний 
світ, тепло і сонце, які створюють умови 
для людського життя: «сосна мовчить над 
Тебердою» («Кавказ! Кавказ!..»), «а зверх-
ній кактус не змигне і  оком», «невтішне 
дерево в  плачі», «сонце плодоносить» 
(«Ботанічна балада»). Вегетативний код 
циклу «Дотик Грузії» відтінює Кавказь-
кий ландшафт. На думку Т. Цив’ян, рос-
линний код зумовлений тим, що рослини 
«акумулюють і  основні функції, й  осно-
вні атрибути, й  основні сюжети і  моти-
ви», набуваючи таким чином багатоша-
рове смислове навантаження в  текстах 
[5, 46]. Образи сосни і кактуса як сонце-
любних організмів у  С.  Йовенко марку-
ють своєрідні кліматичні умови, водно-
час асоціаціативно акцентуються нові 
якості названих рослин: колючки, голки, 
їх стійкість до умов середовища є алего-
ричною характеристикою войовничості, 
стійкості кавказьких народів. Образ бе-
рези, навпаки, є уособленням непрактич-
ної краси, яка не вписується в  гірські 
умови і гине під час зливи.

У поезіях циклу «Дотик Грузії» утвер-
джується ідея поваги до культури інших 
народів, цінності пам’яті про минуле. У її 
втіленні значимі асоціативні образи (гео-
графічні (природні), історичні, культуро-
логічні). Як, наприклад, образи ріки Чегем 
на Північному Кавказі, гори Машук – міс-
ця загибелі М.  Лермонтова, гори Мтац-
мінда у Тбілісі, Кавкасіоні – грузинської 
назви Кавказу, Мцхет – давньої столиці 
Грузії, Джварі – монастиря, Нарікали – 
фортеці, пам’ятки архітектури. Через ці 

образи фіксується нерозривність культур-
ного і  дикого, новітнього і  давнього. Зо-
браження Грузії в такому ракурсі зближує 
поезії С.  Йовенко із творами М.  Бажана 
збірки «Грузинські поезії» («На руїнах у 
Кутаїсі», «Шлях до Тмогві», «Джерело»), де 
історичний план проступає крізь сучас-
ний, а  образ каменю фортеці − символ 
праці кількох поколінь людей. Якщо в по-
езії М. Бажана переважає оповідне начало, 
то у  С.  Йовенко – філософське. Образи 
каменярів, Шота Руставелі, оленя і  Вах-
танга Горгасалі, засновника Тбілісі, 
у  М.  Бажана постають у  динаміці: «І, як 
твою уявлену емблему, / Я бачу: мчить він, 
олень вільних гір, / У днів майбутніх без-
бережний шир / Назустріч сонцю вічному 
своєму» [1, 190]. Для героїні поетеси істо-
рія, неха й навіть іншого народу, є  засо-
бом пізнання себе, занурення у власні 
роздуми: «І щось у собі тут зрозуміла я» 
[3, 225]. Художня реалізація історичних, 
культурних кодів у творах поетів неодно-
типна, хоча в них спільні мотивні позиції: 
історія і  сучасність, смерть і  вічність, 
предки і нащадки, збереження пам’яті.

Отже, культурологічний дискурс Грузії 
в  поезії С.  Йовенко репрезентований че-
рез авторське світобачення як міти мен-
тальності, звичаїв, форм утілення краси 
(архітектура, скульптура тощо). Вагоми-
ми у  віршах поетеси є мотив пам’яті, 
зв’язку сучасного покоління з  минулим. 
Продовжуючи традицію зображення меш-
канців і краєвидів Грузії в поезіях, С. Йо-
венко використовує експресивні образно-
стильові засоби зображення.
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В своих предыдущих работах «Основ-
ные символы культуры и эстетики в япон-
ской классической поэзии» и «Символизм 
хризантемы в японской культуре» мы на-
чали рассмотрение лишь некоторых ос-
новных образов японской поэзии «снег», 
«цветы», «луна», «хризантема»[3, 10-12], 
[4, 54-56].

Мир японской культуры и эстетики 
очень богат образами цветов и цветущих 
деревьев. В данной работе мы рассмотрим 
образ цветущей сливы, а более конкретно 
ее аромата.

Не для кого не секрет, что в Японии 
очень любят сливу, некогда ввезенная из 
Китая, она стала неотъемлемой частью 
японского пейзажа, а цветы сливы – по-
стоянным образом в песнях зимы и ранней 
весны… «Одним из главных достоинств 
сливы, по мнению японцев, является ее 
тонкий аромат – аромат весны» [1, 63-64]. 

Е. О. Астапова в своей работе «Поэтиче-
ский образ аромата сливы в японской анто-
логии «Кокинвакасю»» пишет, что в данной 
антологии среди весенних образов особое 
место занимает образ цветущей сливы, ис-
точающей изысканный аромат. Автор особо 
обращает особое внимание, что в Кокинсю» 
воспевались не только цветы сливы, их кра-
сота, но именно аромат, которому в поэтике 
антологии была отведена исключительная 
роль. Аромат сливы воспевался и ранее, на-
пример, в антологии «Манъесю», и в еще 
более древнем поэтическом сборнике ки-
тайской поэзии «Кайфусо» (751). Однако в 
собрании «Кокинсю» именно тема благоу-
хающей сливы стала основной, ее аромат 
воспет гораздо больше, чем ее красота.

Для того, чтобы изобразить весеннюю 
природу во всей ее красоте поэты подби-

рали к слову «аромат» соответствующие 
глаголы, которые могли подчеркнуть тон-
чайшие нюансы.

Словесная характеристика ощущения 
аромата сливы в эпоху Хэйан достигла свое-
го совершенства. При этом появился новый 
взгляд на значение аромата сливы. Возник-
ли ракурсы, на которые поэты предыдущих 
поколений не обращали [2, 130-131].

Е. О. Астапова высказывает предположе-
ние, что такое развитие тема аромата сливы 
получила не только в связи с изменениями в 
эстетических предпочтениях придворных 
поэтов, но и благодаря усовершенствова-
нию поэтических традиций, заложенных 
древней поэзией, а также такому удивитель-
ному явлению той поры, как культура аро-
матов и благовоний, расцвет которой при-
шелся на эпоху Хэйан [2, 131].

Песни, посвященные теме аромата сли-
вы в «Кокинсю» можно условно класси-
фицировать на три группы:

• «Аромат сливы, разливающийся ночью»;
• «Аромат сливы, пропитывающий ру-

кава»;
• «Другие ароматы и благовония, оши-

бочно принимаемые за аромат сливы».
Более детально вторую группу можно 

классифицировать на три подгруппы:
1) «аромат сливы, пропитывающий рукава»;
2) «аромат одежды, напоминающий об 

аромате сливы»;
3) «аромат сливы, пропитывающий со-

бой другие предметы». [2, 131-132]. 
В любовной лирике мы часто встречаем 

такие фразы, что на рукавах возлюблен-
ных «остается аромат сливы», рукав мо-
жет «пропитаться» им или даже «промок-
нуть». Устойчивые словосочетания, в ко-
торых имя существительное «рукав» со-
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четается с такими глаголами были выбраны поэтами не случайно. Здесь 
прослеживается давняя традиция, заложенная еще в антологии «Манъесю» и, видимо, 
связь с народной магией, когда возлюбленные, состоящие в любовной связи, могли 
вместе окунать рукава в реку, с тем чтобы укрепить чувство. В произведениях «Кокин-
сю», которые стремились отойти от народной песенной традиции, вместо реки появил-
ся образ аромата сливы, пропитывающего рукава. Таким образом, между ароматом 
сливы, пропитывающим рукава, и чувством любви был поставлен знак равенства [2, 
132].

Е. О. Астапова делает вывод о том, что «на протяжении эпохи Хэйан (IX-XII вв.) поэти-
ческое восприятие сливы и ее аромата заметно изменилось. Переход от визуальной эсте-
тики восприятия к эстетике чувственного восприятия, характерной для культуры данно-
го периода, сказался и на образе сливы. Произошло смещение акцента с внешней красо-
ты сливы на внутреннюю, т. е. на аромат. В свою очередь, аромат чрезвычайно расширил 
«поле своего воздействия». В поэзии он уже не только пропитывал рукава возлюбленных, 
но и проникал на другие природные явления и объекты, и даже заполнял собой все про-
странство. Можно сказать, что, благодаря в том числе и образу аромата совершенство-
вался иллюзорный утонченный мир хэйанских придворных. И в этом велика заслуга 
антологии «Кокинсю», которая впервые столь ярко запечатлела поэтический образ аро-
мата сливы» [2, 134].

Приведем несколько поэтических примеров, воспевающих аромат сливы.
***

Ветры все листья давно оборвали,
Рано поблекнув, весенние дни миновали.
Лишь в рукаве моем шёлковом жив
Сладостный запах цветов моих слив.
Кибино Маби ( пер. П. Сухотина) [8, 43].

***
У сливовых цветов все тот же аромат.
Прикосновенья чьих-то рукавов – 
Совсем как та весна…
У месяца б узнать:
Быть может, прежняя весна вернулась вновь?!
Уэмон ( пер. А. Е. Глускиной) [8, 49]. 

***
Как будто аромат душистой сливы
Мне сохранили эти рукава,
Лишь аромат...
Но не вернется та,
Кого люблю, о ком тоскую...
Аривара Нарихира ( пер. А. Е. Глускиной) [9].

***
Ах, лунной ночью их увидеть невозможно!
У нежных слив и лунного луча
Цвета одни.
И лишь по аромату
Узнаешь, где цветы, и сможешь их сорвать!
Мицунэ Отикоти ( пер. А. Е. Глускиной) [9].

***
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Весною раннею, когда благоухают 
Цветы душистых слив, 
Ночной порой в горах, 
Бывает, не увидишь слив впотьмах, 
Но где они - по аромату знаешь.
Неизвестный автор [5].

***
Все белоснежно, и глаза не различат!
Смешался с цветом сливы белый снег.
Не отличить…
И только аромат
Укажет людям: слива то, иль нет…
Оно-но Такамура ( пер. А. Е. Глускиной) 

[8, 100]. 
Помимо всех вышеперечисленных и 

представленных в примерах прекрасных 
образов цветущей сливы и ее аромата, 
встречаются стихи, где красота, юность, 
пышность цветущей сливы противопо-
ставляется образам печальным, а именно 
старости, нищете, бедности и т.п., тем са-
мым еще более подчеркивая их неизбыв-
ную грусть и печаль.

***
Сливы аромат!
От лачужки нищего
Глаз не отвести.
Кикаку ( пер. В.Н. Марковой) [6, 228].

***
Печальный аромат!
Цветущей сливы ветка
В морщинистой руке. 
Бусон ( пер. В.Н. Марковой) [6, 274]. 

Завершить наше небольшое исследова-
ние нам хотелось бы словами Н. Т. Федо-
ренко «Всегда и всюду прививать человеку 
чувство прекрасного. Способность уви-
деть в природе все сокровенное, разгадать 
бесконечные ее символы. Чтобы художе-
ственность приобрела норму воздуха по-
вседневной нашей жизни» [7, 243].
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Мета статті: Дослідити особливості зо-
браження жіночого образу у сучасній аме-
риканській літературі та порівняти осно-
вні зміни та сталі закономірності характе-
ристики головного героя у творчості Енн 
Тайлер. 

Дослідження проблематики сучасної 
американської літератури є особливо ак-
туальним питанням оскільки вивчення 
тенденцій змін у літературній мові допо-
магає розвитку ряду лінгвістичних дис-
циплін, аналіз зміни мовних тенденцій 
відображають рівень та особливості роз-
витку суспільства в цілому. Питаннями 
вивчення сучасної американської літера-
тури займаються ряд світових вчених. 
У нашій роботі ми проводимо аналіз твор-
чості Енн Тайлер, дослідженням її твор-
чості займаються  Анастасьєв М.,  Бетті 
Д.,  Денисова Т., Звєрєв О., Злобін Г.,  Ел-
кінс М., Моденкова Л., Прітчард В., Стрел-
ко Л., Стулов Ю.. Татарінова Л., Тлостано-
ва М, Шаховцева О.

 У своїй роботі ми аналізували жіночу 
творчість, яка ніяк не є феміністичною лі-
тературою, розглядали проблеми суспіль-

ства, але індуктивно – через проблеми 
всередині його елементарної одиниці – ро-
дини. Досліджуючи творчість американ-
ської письменниці Енн Тайлер, ми поміти-
ли цікаву тенденцію змін, або ж еволюції, 
родини, що головним чином відбувалося 
завдяки зміні ключової жінки-героїні у 
романі. Письменниця зображувала роди-
ну, як цілісну будівлю, а жінку – як голо-
вний фундамент її існування.  

Слово письменника і мова її персонажів 
у текстах перебувають у складній і багато-
гранній взаємодії, що є результатом взає-
модоповнення або переважання. Тому, на-
приклад, образ людини структурується за 
такими його параметрами, як фізичні, ду-
ховні та соціальні чинники, які у різних 
ситуаціях по-різному зображуються авто-
ром. В її творах наявний авторський меха-
нізм створення цілісних образів, зокрема й 
людини, що передбачає окрім портретного 
опису зовнішності персонажів ще й автор-
ські рефлексії стосовно внутрішнього світу 
та вираження аксіологічного маркування 
їх діяльності [9]. Це в комплексі допомагає 
відтворити духовний стан персонажа, його 
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духовно-моральні пріоритети – інваріант-
ну складову ментального простору, що до-
сліджували свого часу Х.  Гарфінкель, 
А. Мисливченко, К. Ясперс та ін.,  

Ключовим поштовхом, який використо-
вує Енн Тайлер для вирішення внутрішніх 
суперечностей є існування в межах роди-
ни та поза нею. Як зазначає сама письмен-
ниця,  родина – є базовим елементом 
людського суспільства. Це є його наймен-
ша неділима частина. Образ родини в 
творчості письменниці завжди присутній 
і не важливо чи є він феміністично на-
правленим чи навпаки, він базується на-
вколо «жінки», яка не є зразком моралі 
або прикладом для наслідування, а, навпа-
ки, є живою та справжньою.

Однією з суперечностей у творчості 
письменниці є проблема місця самовизна-
чення: з одного боку родина будує індиві-
дуальність, а з іншого людина стає заруч-
ником обставин[10]. Особливо складним 
у даному випаду  є визначення жіночого 
місця в межах родини та в суспільстві в 
цілому. З самого початку своєї творчості 
Енн Тайлер зображує жінок у родині, і на 
перший погляд важко зробити висновок, 
що для них є родина – тяжкий тягар чи ж 
справжній дарунок. 

Аналізуючи зображення жіночих образів 
у творах Енн Тайлер з лексико-семантичних 
позицій, наприклад, то особливість полягає 
у тому, що письменниця використовує як 
номінативну характеристику головного ге-
роя, так і вербальну. Завдяки спостережен-
ню, під час дослідження її творчості, ми по-
мітили закономірність: під час зображення 
жінки-матері, героїня завжди активна, зо-
бражена у вчинку її «мова є дією», та коли 
ми бачимо цю ж героїню, але з позиці дру-
жини, то вона перетворюється на досить 
пасивну особистість. 

В нашій роботі ми намагаємося проілю-
струвати як розвивалися два ключові жі-
ночі мотиви: жінка-матір та жінка-
дружина. Цей образ є невід’ємною харак-
теристикою всіх романі письменниці. 

Цікавим фактом є те, що образи матері 
та дружини письменниця характеризує по-

різному, наприклад, для зображення обра-
зу Сари, дружини, коли її сімейні стосунки 
врятувати практично неможливо і, 
здається, що головна героїня практично 
змирилася з цим, вона досить спокійно та 
стримано висловлюється:  «Macon, I want a 
divorce,” Sarah told him [5]. В даному випадку 
ми бачимо приклад, коли слово розлучен-
ня вживається номінативно, ніби наголо-
шуючи та стриманості героїні. Цей самий 
прийом письменниця використовує, коли 
описує стосунки між Мейсоном та Сарою 
впродовж їх сімейного життя: The fact was 
that running a house required some sort of 
system, and Sarah had never understood that. 
[5], коли письменниця вживає running a 
house замість  to run a house. 

Зображуючи стосунки подружжя, пись-
менниця відкидає будь-які суб’єктивні 
оцінки. Але через номінативне мовлення 
вона нібито звинувачує  Мейкона в стри-
маності. Той момент, коли після смерті 
єдиного сина Сара вимагає, а точні потре-
бує емоцій він закривається – без діє. По-
дібну тенденцію ми бачимо у романі  «the 
Ladder of Years», коли пасивність чоловіка 
стає головним поштовхом для героїні у її 
пошуку змін.   

Але паралельно разом з тим, коли мова 
йде про біль, рани, які ніколи не загою-
ються – втрата дитини, як і мова Сари, так 
і зображення її вчинків є більш активни-
ми, «живими від болю» ‘Look at me. Look. 
Look at what you did. You didn’t just kill the 
people you shot; you killed other people besides. 
What you did goes on and on forever. You 
didn’t just kill my son; you killed me; you killed 
my husband. I mean I can’t even manage to 
put up my curtains; do you understand what 
you did?’ Tears were running down her face 
now. She leaned across the table and said, 
“There are times when I haven’t been sure I 
could-I don’t want to sound melodramatic 
but-Macon, I haven’t been sure I could live in 
this kind of a world anymore.” [5] На даному 
прикладі ми бачимо як письменниця 
вербалізує мислення мовця, зокрема ге-
роя художнього тексту, його картину світу 
та душевний стан.  
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Сьогодні вивчення мови художніх тво-
рів, зокрема особливостей вербалізації 
образів, є головним завданням лінгвости-
лістики, при цьому й сама стилістика як 
розділ мовознавства виявляє зв’язок із 
художньою літературою. Такий інтерес та 
цікавість можна пояснити головним чи-
ном ментальними особливостями амери-
канців, вони прагнуть дії  та активності, 
що в свою чергу знаходить відображення 
в соціальних  та мовних процесах, а потім 
і в літературних тенденціях [1].  

Однією з найяскравіших книг пись-
менниці є її роман “The Ladder of Years”. 
Цей роман є прикладом місця жінки в 
середині родини, головна героїня поки-
дає родину в пошуках власного щастя, а 
повернувшись дізнається, що її родина 
практично розпалась і вона була тим єди-
ним джерелом та натхненням, які трима-
ли її родину. 

Кетрін Шайн в своєму описі у Нью-Йорк 
Таймс характеризує головну герлїню на-
ступним чином: ні читач, ні сама Делія не 
дізнаються в чому справжнє спустошення 
або трагедія життя героїні. Єдине пояснен-
ня та виправдання, яке вона знаходить 
своїм вчинкам, коли її розгублена родина 
запитує «чому?» вона пояснює  ‘I’m here 
because I just like the thought of beginning 
again from scratch.’ [She] strips herself bare and 
exiles herself in the scrappy little town of Bay 
Borough, and it is she who tests the love of her 
family, she who waits for a declaration [6].  Ро-
ман вивчає родину – протягом своїх пошу-
ків Делія зустрічає різна приклади родин, 
зразкових та навпаки, але у фінальному ви-
сновку це роман про вибір. Протягом всіх 
цих років героїня була вибором Сема Sam 
chose Delia, the youngest sister, the one on the 
right [6]., але питання в тому кого ж вибра-
ла сама Делія, для відповіді на це запитан-
ня вона і потребувала перепочику, пошуку 
себе. 

У цілому теорія характеристики твор-
чості письменниці щодо зображення ак-
тивних жінок-матерів та пасивних жінок-
дружин знаходить своє підтвердження і в 
інших її роботах, не лише «The Accidental 

Tourist» та «The Ladder of Years». Напри-
клад перед останній роман письменниці 
«The Spool of Blue Thread» ми можемо 
проаналізувати образ головної героїні 
комплексно. Адже, як писали критики, 
цей роман є довершеною епопеєю, кожна 
його сторінка відкриває нове життя і ко-
жен читач може знайти своє відображен-
ня між рядками цього роману [11]. 

В даному приклад жіночій образ є більш 
комплексним та довершеним. Ми можемо 
прослідкувати не лише конкретний період 
життя героїні, а повністю аналізувати її 
життя від народження до смерті, що не 
було можливим в інших романах 
письменниці, наприклад. Крім того, в да-
ному випадку ми можемо говорити і про 
вплив жінки на її родину, аналізуючи 
причинно-наслідковий зв’язок стосунків 
в середині її родини. Тематика роману The 
spool of Blue spread,  як зазначають літера-
турні критики, є частково ідеалістичною, 
оскільки Тайлер на даному прикладі на-
магається відродити американські тради-
ції та цінності родинного буття. 

Та не звертаючи увагу на поглиблену 
проблематику, стиль зображення жіночо-
го образу залишається абсолютно іден-
тичним до її початкової творчості. Жінка 
матір є борцем, прикладом активності, 
яка виражає постійну готовність до захис-
ту своєї дитини. Вона є чи не єдиним ро-
зуміючим притулком для її дітей.  “We 
have to find him,” she said. Then, “We should 
have that what sit—caller ID.” She leaned 
forward and gazed fiercely at the phone. “Oh, 
God, I want caller ID this instant!”[7] Навіть 
розмова з дітьми є переповненою вер-
бально, це саме ті моменти, коли стримана 
та зразкова героїня не приховує власних 
почуттів та емоцій. “I do remember. I mean, 
I remember I was out in it; I just don’t 
remember going out [7]. А в інших життєвих 
ситуаціях письменниця зображує головну 
героїню досить стриманою та без емоцій-
ною, і в якомусь сенсі байдужою до «зви-
чайних проблем» Abby disliked money 
discussions. It wasn’t as if Abby were a difficult 
mother-in-law [7].
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Тайлер використовує один і той самий 
літературний прийом, зображуючи свої 
героїв, але з різних позицій. Таким літера-
турним прийомом є використання ряду 
дієслів, коли автор характеризує героїв не 
«номінативно», а вербально, наприклад,  
“He thinks a lot about Scarlatti’s Restaurant 
and how nice the lettuce smelled when (he) tore 
it into the bawl ”(“Dinner in the Homesick 
Restaurant”). 

Основна маса героїнь Тайлерської епо-
хи є безликими. Читач не може чітко зга-
дати образ, але завжди асоціює його з 
вчинками героїнь та їх самопочуттям та 
внутрішніми тривогами. Таким чином, ми 
можемо зробити висновок про постійне 
тяжіння до використання дієслівної мови 
в своїх творах.  She would open the front door 
and smell home. She would pass through the 
rooms where she’d been so happy all these 
years. (Hadn’t she been happy?) She would find 
the cat stretched out on the couch, long and 
lazy and languid, and she’d settle on the 
cushion next to her and think (about Sarah, 
«The Accidental Tourist»)[5].

Отже, зображуючи жіночі образи Енн 
Тайлер у своїй творчості звертається як до 
вербальних та і до номінативних характе-
ристик. В різні періоди її творчості перед 
читачем постають різні жінки: на початку 

її творчості – період створення родини; 
середина творчості – етап зрілої жінки; 
третій етап творчості – життя герої від 
народження до смерті, на даному етапі 
жіночий образ є найбільш повним оскіль-
ки можна прослідкувати причинно-
наслідковий зв’язок всіх вчинків та моти-
вів головних героїнь. Крім того, дуже час-
то в своїй творчості письменниця висту-
пає ідеалісткою, намагаючись відродити 
традиції американської родини.   
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На сучасному етапі в українському літе-
ратурознавстві одним із найбільш запо-
требованих виступає поняття «концепт». 
Сам термін «концепт» уводиться в науко-
ве поле через лінгвістичні теоретичні на-
працювання. Проблематичним виглядає 
відсутність чіткого обґрунтування цього 
поняття на ґрунті літературознавства та 
його розмежування з іншим, традиційним 
для літературознавства науки поняттям – 
«образ». Дослідження цього розрізнення, 
на наш погляд, слід проводити, з одного 
боку, в руслі ідей, що виникають внаслі-
док двох поворотів: лінгвістичного другої 
половини ХХ ст., та культурного повороту 
на зламі ХХ-ХХІ ст.

У 70-х роках минулого століття спосте-
рігаємо інтенсивне зближення лінгвістики 
з іншими гуманітарними науками, коли 
наново було актуалізовано роль мови у 
пізнанні світу. Цей процес одержав назву 
другого лінгвістичного повороту. По-
штовхом цього вважають збірник статтей 
«Лінгвістичний поворот: останні есе про 
філософський метод», яка вийшла друком 
у 1967 р. за загальною редакцією та з пе-
редмовою відомого філософа Р. Рорті. Од-
нак сам термін «концепт» уперше вжив 
Г.  Бергман у статті під назвою «Логічний 
позитивізм, мова і реконструкція метафі-
зики (частково)»  [20,  63-72] стосовно 
окреслення процесів у філософії, спрово-
кованих працею Л.  Вітгеншайна «Логіко-
філософський трактат». Зокрема Г.  Берг-

ман пише, що представники логічного 
позитивізму звернули свій погляд у бік 
мови, її можливостей та функцій. Саме 
завдяки філософії Л.  Вітгенштайна, на 
думку вченого, відбувся перехід від кла-
сичної філософії свідомості до філософії 
мови  [20,  64]. Таким чином роль мови, її 
способу пізнавати та осмислювати світ 
стає визначальною для всієї гуманітарис-
тики ХХ ст.

Друга праця, яка спричинила перео-
смислення мови у системі культури та фі-
лософії – це «Слова та речі» (1966) М. 
Фуко, де вчений розглядає три періоди іс-
торії європейської культури: середні віки 
та Відродження (до XVI століття), класику 
(XVII – XVIII століття) та сучасність (XIX 
– XX століття) з погляду співвідношення 
слова та речі. Так, М. Фуко стверджує, що 
в кожний період існує своя система, базо-
вана на статусі мови у культурі [19, 34-35]. 
У перший період мова і річ є тотожними 
одна одній, у другий період мова вже від-
окремлюється від речі, стає засобом ви-
словлення думки про неї. І у третій період 
мова стає самостійною, має свою історію 
та філософію, може накладати свої обме-
ження на мислення [19, 35].

Таким чином зближення лінгвістики з 
іншими дисциплінами спричинилося до 
появи цілком нових напрямів, зосередже-
них на дослідженнях як тексту, так і авто-
ра крізь призму мови, як наприклад, соці-
олінгвістика, психолінгвістика, літератур-

РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ СВІТУ В ПОНЯТТЯХ ОБРАЗ ТА КОНЦЕПТ

Айзенбарт Л. М.
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У статті здійснено обґрунтування понять «концепт» та «образ», зроблено теоре-
тичне розмежування між цими термінами.
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на семіотика тощо. Мова стала методом 
пізнання світу. Злам третього тисячоліття, 
вже так званий другий культурний пово-
рот, спричинився «[…] до розгляду мов-
них явищ під антропоцентричним кутом 
зору. У центрі лінгвістичної уваги опи-
нився детермінований певною культурою 
користувач мовою – суб’єкт, що пізнає 
світ, мислить, оцінює, відчуває» [4, 8], що 
дає поштовх до активного розвитку ще 
одного лінгвістичного напряму – антро-
полінгвістики.

Одне з базових понять, запропонованих 
цими лінгвістичними студіями, є поняття 
«концепту», яке активно входить у термі-
нологічний апарат гуманітарних наук на 
зламі ХХ  –  ХХІ ст., набуваючи не лише 
культурного, але й філософського змісту. 
Спільне дослідження знаних європей-
ських філософів Ж. Дельоза та Ф. Ґваттарі 
«Що таке філософія?’», опублікована у 
Франції 1991  р. і повністю присвячена 
цьому поняттю, розпочинається ради-
кальною заявою, що уся філософія – це 
мистецтво формувати, винаходити та ви-
готовляти концепти [5, 10]. Автори ствер-
джують, що філософія передусім мисте-
цтво творити концепти, а відтак через них 
творчо осмислювати світ. Що більше, на 
їхню думку, концепти ніколи не збігають-
ся з тим станом речей, у межах якого вони 
реалізуються. Концепти позбавлені 
просторово-часових координат, натомість 
володіють лише інтенсивними ордината-
ми  [5,  32]. Згідно з думкою філософів, 
концепти не розростаються в горизон-
тальній площині, вони нарощуються по 
вертикалі, й така вертикаль перш за все 
спрямована в середину індивідуального 
культурно-історичного досвіду, який про-
являється у точці перетину із загальним 
культурно-історичним досвідом.

Водночас як описове поняття воно 
функціонує у гуманітаристиці починаючи 
ще з ХІ-ХІІ ст. завдяки П. Абелярові. Уче-
ний розглядав це поняття як «форму охо-
плення змісту», «зв’язування в одну точку 
зору різних висловлювань, поглядів на 
якийсь предмет», і його формує індивіду-

альна свідомість [1, 121]. Відтак, з погляду 
П. Абеляра, концепт уособлює три власти-
вості душі: як акт пам’яті він звернений до 
минулого, як акт уяви – до майбутнього, і 
як акт судження – до теперішнього  [12,   
47]. Таким чином, концепт можна розгля-
дати як позачасове універсальне поняття. 
Натомість активне залучення поняття 
«концепт» до філологічного (це як масло-
масляне) наукового апарату відбувається 
вже на початку ХХ ст., коли російський 
літературознавець та філософ 
С. Аскольдов-Алєксєєв у праці «Концепт і 
слово» (1928) наділив це поняття функці-
єю заміщення, стверджуючи, що: «[…] це 
мислиннєве утворення, яке заміщує нам у 
процесі думки невизначену кількість 
предметів одного й того ж виду» [3, 267]. 
Одночасно вказуючи на те, що концепт 
може заміщати лише певні якісні, кількіс-
ні або ж функціональні сторони предмета 
чи явища, які найбільш характерні для 
цього предмета. Відтак вчений наголошує 
на символічній функції концепту. 

Згодом таку інтерпретацію значно роз-
ширив А. Ліхачов, наголошуючи на тому, 
що смислове наповнення концепту значно 
ширше, адже, не зважаючи на усталені об-
разні системи, кожен індивід може по-
своєму інтерпретувати ті чи ті явища, ви-
ходячи з власного індивідуального, куль-
турного та історичного досвіду [9]. У кож-
ному випадку ми маємо зіткнення 
індивідуальної та загальної мовних кар-
тин світу, які постійно взаємодіють між 
собою. Водночас А.  Ліхачов пропонує 
ввести термін концептосфери як можли-
вої мовної потенції, що міститься у слов-
никовому запасі кожного індивіда. Набір 
концептів визначає світогляд особистості, 
його спосіб осмислення світу та реляцій зі 
світом. Важливим нововведення вченого є 
розуміння того, що мова – це «стиснута 
форма» культури. Відтак концептосфера 
мови виступає знаковим вираженням 
концептосфери культури [9].

Як наслідок впливу лінгвістики на літе-
ратурознавство в останньому зявляється  
низка лінгвістичних термінопонять, у тім 
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концепт. На сьогодні у сучасному літера-
турознавстві виділяють сім основних під-
ходів до інтерпретації поняття ‘концепт’: 
1) філософський (Ф. Гаватарі, Ж. Дельоз); 
2) лінгвістичний (В. Богуславський, В. Ви-
ноградов, В. Гак, О. Тараненко), 3) логіко-
філософський (Дж. Кемені, Ч. Пірс, Г. Фре-
ге); 4)  лінгвокультурологічний (А.  Веж-
бицька, Д. Гудков, Л. Іванова, В. Іващенко, 
І.  Захарченко, В.  Красних, В.  Маслова); 
5) когнітивний (В. Дем’янков, О. Кубряко-
ва, З. Попова, І. Стернін,); 6) психолінгвіс-
тичний (О.  Залевська, Л.  Лисиченко, 
О.  Селіванова, В.  Старко, О.  Цапок, 
І.  Штерн); 7)  літературно-культуро-
логічний (Л. Грузберг, Л. Іванова, О. Кага-
новська)  [15,  79]. Однак погоджуємося з 
Х.  Стефаник, яка цілком слушно заува-
жує, що на сьогодні бракує теоретичних 
напрацювань щодо вивчення поняття 
«концепт» саме з точки зору філоло-
гії [15, 80].

Властиво як одне з центральних понять 
єдиної сучасної філологічної термінології 
на ґрунті інтердисциплінарних досліджень 
І. Тарасова пропонує вживати термін «ху-
дожній концепт», зазначаючи при цьому, 
що є два шляхи введення цього терміна до 
сучасної філологічної науки: «представля-
ючи його як індивідуально-авторське пси-
хологічне утворення і як елемент націо-
нальної художньої традиції, національної 
художньої картини світу»  [17,  742]. Пер-
ший спосіб трактування притаманний пе-
реважно для лінгвостилістичних праць, 
натомість друга інтерпретація виводить у 
площину сучасної культурної літератур-
ної теорії, де окремий концепт розгляда-
ють у руслі реалізації культури. При чому 
авторка зазначає, що на сьогодні в літера-
турознавстві доволі проблематично роз-
різняти такі поняття як «образ» та «кон-
цепт».

Для літературознавства, яке довший час 
користувалося звичним поняттям «образ» 
на сьогодні принципово важливо розмеж-
овувати це поняття із новим поняттям 
«концепт», часто вживаних взаємозамін-
но. Традиційно художній образ співвідно-

сять з класичною поетикою, і розглядають 
його згідно з концепцією О. Потебні, як 
«основний засіб осягнення дійснос-
ті»  [14,  128], тоді ж коли «концепт» – це 
заміщення у процесі думки множинних 
уявлень узагальненим одиничним [3, 267]. 
Фігурально можемо співвіднести таке роз-
різнення із потебнянським розрізненням 
художньої та наукової мови, де перша «ви-
ступає процесом об’єктивації першопо-
чаткових даних душевного життя», а друга 
– «процесом об’єктивації мистецтва», на-
томість різниця лежить у мірі можливості 
абстрагувати  [14,  195]. Таким чином, мо-
жемо розглядати образ як спосіб переда-
вати індивідуальні враження про певний 
об’єкт, тоді ж коли концепт буде способом 
осмислювати та узагальнювати розрізнені 
суб’єктивні враження задля вироблення 
ідеї якогось певного об’єкта.

Природа творення образу є передовсім 
актом спостереження, фіксації, емоційної 
реакції, чимось ірраціональним. Нато-
мість концепт, навпаки, за своєю суттю 
глибоко раціональний. Він постає як пев-
ний ретроспективний фокус, крізь при-
зму якого заламується наш погляд, спря-
мований не до зовнішнього образу, а до 
власної пам’яті та досвіду. Якщо образ 
становить суму певних характеристик, що 
склалися внаслідок опису тих чи тих явищ 
певними художніми засобами і за своєю 
природою є одиничним, окремим, то кон-
цепт натомість виникає там, де з’являється 
сума образів задля формування окремого 
поняття мовної картини світу, насиченого 
індивідуальним досвідом.

Для створення образу принциповим є 
вибір наративної стратегії та художнього 
письма, натомість для виникнення кон-
цепту – художній досвід та спосіб осмис-
лення світу. Коли образ залежить від сти-
лістичної парадигми, тобто може набува-
ти різних способів художнього опрацю-
вання залежно від панівного стилю 
(наприклад: реалізму, натуралізму, модер-
нізму), то концепт, радше, позастильовий 
феномен, оскільки здатен увібрати в себе 
будь-яку кількість образів, створених в 
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умовах різних стильових парадигм. Від-
так, послуговуючись визначення Л.  Нікі-
тіної, можемо визначати концепт як «мов-
на репрезентація колективно-, інди ві-
дуально-психологічної й національно-
культурно детермінованої смислової 
універсалії»  [13,  98]. Натомість образ 
можна трактувати як певну «картинку», 
«відображення в мові знань та уявлень 
людини про довколишній світ»  [13,  98]. 
Відношення образу до концепту є не іє-
рархічним, а швидше рівнозначним: як 
концепт стає сумою певних образів, так 
само образ розгортаючись у площині ху-
дожнього тексту (будь-якого мистецтва) 
нав’язує до концепту. Як вже зазначали, 
деякі дослідники схильні вживати термі-
ни образ та концепт як взаємозамінні, 
однак вважаємо, що це на так. Оскільки 
концепт, на нашу думку, з’являється там, 
де образ набирає символічної глибини й 
однією з домінантних рис концепту є його 
спрямованість на пізнання певного пред-
мета чи явища. Ланцюжки концептів 
утворюють образні комунікативні систе-
ми, які характеризуються відкритістю та 
динамічністю. Функціонуючи у мові, така 
система визначає характер мовної карти-
ни світу [13, 98].

Важливим виявляється розуміння кон-
цепту не лише як фрагменту мовної кар-
тини світу, а як індивідуального творчого 
акту, спрямованого на осмислення світу в 
площині художнього слова через творен-
ня образів, символів та міфологем. У сфе-
рі літературознавства поняття концепту, 
на думку Л. Суворової, слід розглядати в 
межах концептуальної структури худож-
нього тексту та авторської картини світу. 
Авторська художня картина світу форму-
ється через реалізацію системи концептів, 
функціонування яких можливе у творі за-
вдяки словесно-образному виражен-
ню  [16,  191]. Особливого значення за та-
ких умов набувають мовні засоби та ху-
дожні прийоми, покликані створювати 
образи та описувати світ. У цьому аспекті 
також актуалізується поняття ідіолекту як 
індивідуальної авторської мови. Дослід-

ниця Т. Монахова визначає ідіолект як ін-
дивідуальну мову і співвідносить її з та-
ким когнітивними поняттями як концеп-
туальна картина світу й мовна картина 
світу, й оскільки в когнітивній лінгвістиці 
цьому поняттю також відповідає термін 
поетична картина світу, зазначає: «Пое-
тична картина світу – це втілення мовної 
картини світу якогось народу у творчості 
національного письменника» [11, 5].

За такого підходу образ та концепт мо-
жуть позначати дві наративні стратегії 
опису світу, які гуртуються довкола по-
няття мовної особистості, як того, хто за 
опосередкованістю індивідуальної мови 
формує образи та концепти. Поняття 
«мовна особистість» є новим у сучасній 
гуманітаристиці, що виникає внаслідок 
переміщення фокусу лінгвістичних дослі-
джень з вивчення мовних фактів і явищ як 
таких на головного суб’єкта усіх мовних 
процесів, тобто носія мови з його бажан-
нями, потребами й намірами [10, 274]. Як 
стверджує В. Мазепова в основі цього по-
няття лежить ідея німецького мовознавця 
В.  Гумбольта про те, що кожна людина, 
навіть коли говорить спільною мовою з 
іншими, має свою власну мову  [10,  275]. 
Вчений спонукав досліджувати такі інди-
відуальні мови. Згодом, через експлікацію 
цієї ідеї на літературні тексти, сформува-
лася концепція ідіостилю письменника, в 
основі якої лежить опис вербально-
семантичного, лінгвокогнітивного та 
прагматичного рівнів творчості окремого 
митця як мовної особистості. 

Спираючись на таке співвідношення 
образу та концепту, як індивідуальної та 
загальної мовної картини світу, при аналі-
зі художніх текстів слід розмежовувати 
концептуальні поняття та індивідуальні 
образи, що виникають під час зіткнення 
авторської та реальної мови. Мова пись-
менника, що перебуває в певному середо-
вищі зазначає впливу багатьох чинників: 
як прямих, так і опосередкованих. Прями-
ми можена вважати культурні, соціальні, 
економічні, мистецькі, релігійні, політич-
ні. Натомість непрямими чинниками 
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впливу будуть індивідуальний досвід, мо-
ральні та естетичні цінності, міфи та архе-
типи, що реалізуються через індивідуаль-
ну історію в межах окремого локусу.

Таким чином художній твір виникати-
ме, з одного боку, на перехресті запитів та 
уявлень доби, а з іншого – індивідуальних 
запитів митця. Останні ж формуються під 
впливом індивідуального духовного, со-
ціального та психологічного переживання 
часу, на потребі вмонтувати власний до-
свід у досвід світу, в якому живе митець. 
Ширше, цей процес творення можна на-
звати як образне осмислення концептів 
довколишнього світу за допомогою пись-
менницького ідіостилю. 

З іншого боку, з концепцією ідіостилю 
письменника тісно пов’язуємо й інші, а 
саме – теорію мовної особистості. Щодо 
літературознавства, важливою є думка 
В. Красних, який пропонує виділяти чоти-
ри різновиди особистості, що володіє мо-
вою. Серед них, зокрема, мовленнєва осо-
бистість – особистість, що реалізує себе у 
комунікації, обираючи та здійснюючи ту 
чи ту стратегію і тактику спілкування, а 
також обираючи та використовуючи той 
або той репертуар засобів (як суто лінгвіс-
тичних, так і екстралінгвістичних)  [8,  50]. 
Це означає, що кожний письменник тво-
рить свій власний, індивідуальний, непо-
вторний світ, наповнений різними худож-
німи засобами та прийомами, за допомо-
гою яких формуються образи та концепти.

Хоча з іншого боку, це й же дослідник 
твердить, що не варто ототожнювати по-
няття «картина світу» та «мовна картина 
світу», оскільки перша є лише відображен-
ням світу в голові того, хто його сприймає, 
а друга виникає внаслідок омовлення цьо-
го відображення. Важливим є розуміння 
того факту, що на думку багатьох соціо-
лінгвістів картина світу формується у про-
цесі соціологізації індивіда й, відповідно, 
несе на собі відбиток національно культур-
них особливостей середовища [18, 72]. Ви-
ходячи розуміння мовної картини світу як 
наслідку омовлення певних індивідуаль-
них уявлень у певний індивідуальний спо-

сіб, можна припустити, що у цьому процесі 
яскраво увиразнюється взаємозалежність 
між концептом та образом. Світ, що його 
бачить і сприймає індивід завжди наповне-
ний концептами та є частиною якогось 
дискурсу, а презентація цього світу відбу-
вається за допомогою образу. Оскільки, як 
слушно стверджує Ю.  Апресян, будь-яка 
натуральна мова є способом концептуалі-
зації світу [2, 37], то співвідношення реаль-
ної та мовної картин світу будуть визнача-
тися як співвідношення реальної та ідеаль-
ної, уявної дійсності, як продукту загальної 
людської мисленнєвої діяльності [7, 18].

Твердження М.  Гайдегера, що мова є 
«нашим домом буття», допомагає поєдна-
ти в одне філософське (мова як спосіб ко-
мунікувати зі світом) та лінгвістичне ро-
зуміння мови (мова як концептуалізація 
світу) в цілісну систему художнього мис-
лення. Письменник наповнює свій «дім 
буття» власними образами, що поєдную-
чись у той чи той спосіб на письмі, тво-
рять неповторну, притаманну лише для 
його текстів ауру, що часто називаємо ще 
індивідуальним стилем. Ці образи, з одно-
го боку, є наслідком мовних концептів, де 
живе митець, а з іншого, вступаючи у вза-
ємодію з ними, розширюють і доповню-
ють їх. Інколи навіть надають уже устале-
ним концептам нового метафоричного 
виміру. Як наприклад концепт «втрачено-
го раю» набуває додаткових відтінків 
втраченої батьківщини, молодості, історії.

Таким чином, культурне осмислення об-
разу та концепту виводить їх суто з філо-
логічного поля у філософську площину. 
Сучасне розуміння літератури, як засобу 
до пізнання світу, перетворює [21, 34] їх в 
особливі інструменти такого пізнання. У 
своїй відомій праці ‘Чим є антропологія 
літератури?’ В.  Ізер звертається до сцени 
полювання, що її описав інший культур-
ний антрополог Е. Ганз. У цій сцені первіс-
ні мисливці, стоячи на тілом жертви, про-
стягають руки, водночас вагаючись та бо-
ячись реакції інших мисливців. Таким 
чином, їхні тіла з образу присвоєння 
жертви водночас перетворюються в образ 
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відмови, що перетворює цю сцену в акт 
репрезентації цілого комплексу людсько-
го буття [22, 11]. Так мистецтво репрезен-
тує світ, і за цією репрезентацією ми мо-
жемо пізнати той світ. Це пізнання поро-
джує різноманітні дискурси в межах яких, 
за допомогою образів, функціонують ті чи 
ті концепти. І саме на культурологічний 
характер концепту в площині літерату-
рознавства вказував свого часу і В.  Зус-
ман, твердячи, що: «Літературний концепт 
– це такий образ, символ, мотив, який має 
«вихід» на геополітичні, історичні, етноп-
сихологічні моменти, які лежать поза 
межами художнього твору» [6, 14].

Отже, пропонуємо розглядати образ та 
концепт як дві стратегії пізнання та ре-
презентації світу за допомогою мистецтва. 
Коли йдеться про образ, образну репре-
зентацію, передовсім звертаємося до ху-
дожньої творчості митця, в якій втілено 
його власний досвід, індивідуальні пере-
живання, емоційні враження, все те, що 
ми можемо прочитати і побачити у худож-
ньому тексті за допомогою образів. Нато-
мість у випадку концептуального пред-
ставлення, ми звертаємося вже до комп-
лексу тих уявлень, які виникають у нашій 
уяві, мисленні внаслідок читання худож-
ніх текстів. Емоційний образ стає поштов-
хом до створення концепту. Чим більше 
образів якогось явища, тим ширший і 
складніший концепт. Тобто образ завжди 
будемо співвідносити із сферою, емоцій-
ного, психологічного, натомість концепт 
співвідноситься із мислинєвим, раціо-
нальним. 

Також можемо сказати, що концепт на-
роджується внаслідок діалогу митця із 
світом та самим собою. Це взаємонаправ-
лений процес. Уявлення митця вплива-
ють на його емоційне сприйняття світу, 
внаслідок чого у тканині тексту 
з’являються саме такі, а не інші художні 
образи. Саме вони мають передати чита-
чеві авторське розуміння світу, або ж ав-
торський концепт світу. У процесі сприй-
няття цього концепту за допомогою ху-
дожніх образів, він накладається на вже 

читацьке розуміння світу, яке склалося 
внаслідок як індивідуального досвіду, так 
й інших прочитаних ним текстів. Автор-
ське бачення і розуміння якогось явища є 
частинкою, окремої складової, цілісного 
бачення предмету. Вона може доповню-
вати, або підтверджувати уявлення ін-
ших про цей предмет.

На сучасному етапі не можливо здій-
снювати літературний аналіз художніх 
текстів без початкового виокремлення 
системи концептів, притаманних світо-
гляду митця. Мислення в межах тих чи 
тих концептів формує мову, стиль, пси-
хологію, естетику та філософію письмен-
ника. Відтак концепт стає базовим прин-
ципом як самої творчості, так і її аналізу.
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Формування польської медичної термі-
нології кінця XIX – початку ХХ століття 
характеризується специфічними особли-
востями та закономірностями її творення 
та вживання. У зв’язку з тим, що в зазна-
чений період, як відомо, відбувся значний 
розвиток науки з впровадженням нових 
лексичних найменувань на позначення 
понять і процесів в медицині  і одночасне 
упорядкування медичної лексики попере-
дніх етапів,  то саме ці фактори і стали 
одним із чинників для формування і сис-
тематизації медичної термінології. Вона 
зафіксована в словниках 1881 року 
«Słownik terminologii lekarskiej polski» та 
1905 року «Słownik lekarski polski» і лікар-
ських порадниках окресленого періоду – 
«Poradnik lekarski» 1888 р. та «Poradnik 
lekarski» 1910 р., які можна виокремити 
з-поміж інших і проаналізувати. 

Мета дослідження – дослідити процес 
кодифікації медичних термінів і їхньої 
лексикографічної фіксації на основі 
аналізу лікарських порадників.

Актуальність публікації зумовлена до-
слідженнями в галузі термінотворення 
для виявлення особливостей формування 
польської медичної термінології кінця 
ХІХ – першої половини ХХ століття. У на-
шій розвідці вперше розглянуто 
порівняльно-кількісні особливості поль-
ських медичних термінів у зазначених 
науково-популярних виданнях і словни-
ках.

Багатим і цікавим джерелом досліджен-
ня є лікарські порадники науково-
практичного характеру, в яких розкрито 
не тільки походження, прояви і лікування 
хвороб, але й поняття здоров’я як функці-
онального стану організму людини, який 
забезпечує тривалість життя, фізичну та 
розумову працездатність [2]. Стилістична 
структура лікарських збірників проста, 
що було важливим для розуміння і засто-
сування порад, які всі широко використо-
вували, але одночасно пам’ятали про са-
молікування та про консультацію з ліка-
рем.  Такі видання служили для надання 
першої медичної допомоги до прибуття 
лікаря, особливо це стосується мешканців 
сіл і невеликих містечок.

У Пораднику1888 року на 128 сторінках 
подано в алфавітному порядку назви, при-
чини і прояви найпоширеніших хвороб 
того часу, а також їх лікування. Напри-
клад:

Ocznej gałki zapalenie. Przyczyny: uderze-
nia, skaleczenia; uwięzienie ciał obcych; po 
ciężkich chorobach zakaźnych; choroby oka. 
Objawy: czerwoność białka, obrzęk błony łącz-
nej, zwiężenie źrenic, zmiana koloru tęczówki. 
Ból gwałtówny w czole, w skroniach, piecze-
nie, rozciąganie oka; błyski w ciemności, bez-
senność, gorączka, światłowstręt. Póżniej 
obrzęk gałki (wyjście na wierzch), nierucho-
mość, obrzęk silny spojówki, wypływ cieczy, 
wymioty, zapalenie rogówki, ropienie w gałce. 
Leczenie. Okłady lodowe na oko, 5 gran kalo-

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОЛЬСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ 
ЛЕКСИКИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ  
(НА ОСНОВІ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ ЛІКАРСЬКИХ 
ПОРАДНИКІВ)
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melu 3 razy dziennie, pijawki na skroniach i 
spieszna pomoc lekarza [5, с. 75].

Науково-практичне призначення – до-
ступно пояснити медичний матеріал всім 
верствам населення для подальшого прак-
тичного застосування, а також для роз-
ширення інформаційного поля із зазна-
ченої галузі. Порадник написаний відо-
мим лікарем і громадським діячем, меце-
натом Францишком Райковським, який 
активно брав участь в лікарських з’їздах, 
публікував свої праці не тільки у вітчиз-
няних медичних журналах, але й закор-
донних. Одразу ж здобув довіру пацієнтів 
і добре ім’я здібного лікаря. 

Початкову частину оформлено у вигля-
ді заголовка «До читача», де автор подає 
опис широко розповсюджених гострих за-
хворювань і проявів. Окремо подана ха-
рактеристика дитячих хвороб. Також лі-
кар пише про те, як потрібно дотримува-
тися правильного дозування ліків і 
з-поміж декількох порад треба вибрати 
тільки один спосіб. Детально описано 
правильне використання поданого ним 
матеріалу та як зуміти зорієнтуватися  і 
вчасно надати допомогу хворому. Надзви-
чайно важливою є роль лікаря, здібного і 
сумлінного дослідника, який повинен де-
тально знати всі галузі лікарських знань. 

Порадник 1910 року написаний А. Ко-
хом і перекладений з німецької на польську 
мову Станіславом Бартошевичем. Книга 
представлена детальним описом хвороб 
(дихальних шляхів, органів травлення, 
кровоносних органів, нервової системи, 
інфекційні хвороби, хвороби очей, вух і 
ін.) [4], що дало можливість ознайомитися 
й широко використовувати не тільки про-
стими людьми, а й знавцями медицини. 
Зазначене видання розпочинається з пе-
редмови – автор постарався, щоб ця праця 
відповідала вимогам науково-популярного 
підручника. Походження, прояви і ліку-
вання хвороб подані простою зрозумілою 
мовою, яка в той час також відігравала 
важливу роль в творенні медичних найме-
нувань. Часто в Пораднику вживані слова-
синоніми для кращого розуміння і вико-

ристання на практиці поданих рекоменда-
цій: astma – dychawica, szkarlatyna – płonica, 
paraliż drżący – choroba Parkinsona, padaczka 
– epilepsja, katarakta – zaćma, zapalenie 
gardzieli – angina, nerwowe bóle serca – 
dusznica bolesna, choroba angielska – 
krzywica, dyfteryt – błonica, koklusz – 
krzytusiec, choroba cukrowa – cukrzyca i ін. 
Хоча синонімія в термінології вважається 
явищем негативним, але на етапі створен-
ня медичних термінів вона була потрібною, 
оскільки давала можливість вибрати най-
точніший і найвдаліший варіант. У перед-
мові перекладача йдеться про те, що ця 
книга доступна для всіх, особливо для жи-
телів сіл і невеликих міст, які зможуть на-
дати першу медичну допомогу до приїзду 
лікаря і ознайомитися із загальними по-
няттями медицини та проявами більшості 
поширених хвороб.

У порівнянні з Порадником 1888 року в 
Пораднику 1910 року більш детально опи-
сані захворювання, їх прояви і лікування 
відносно теоретичної частини і практич-
ного застосування. Відомості, як на той 
час, досить глибокі, сповна відображають 
лексичні і граматичні особливості науко-
вого стилю на народній основі.

 З огляду на описаний вище матеріал 
можна зробити висновок про те, що лікар-
ські порадники цього періоду становили 
важливе надбання для словникового скла-
ду медицини і становили основу для фор-
мування медичних термінів з народниць-
кого підходу, оскільки призначалися для 
потреб простої людини. Обидва порадни-
ки відрізняються за своїм внутрішнім скла-
дом, але мають просту стилістичну струк-
туру, лексично багаті та різноманітні. 

Одним з основних принципів творення 
медичної термінології кінця ХІХ – початку 
ХХ століття було те, що вона повинна 
бути народною. Поява слова на позначен-
ня медичного поняття зумовлюється різ-
ними чинниками: впливом класичних мов 
(поряд з власне польським еквівалентом 
подане слово іншомовного походження: 
epilepsja, padaczka; newralgia, nerwoból; 
angina, zapalenia gardzieli; apopleksja, udar 
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mózgowy; neurastenia, osłabienie nerwów; 
dyfteryt, błonica; ekzema, mokry liszaj, 
pryszczyca; katarakta, zaćma), а також ви-
користанням власне польських номінацій 
(rogówka, teczówka, krzywica, bezmocz, 
blednica, dreszcz, dusznica, dychawica, 
moczówka, tętnienie, żółtaczka, bladaczka, 
białaczka, cukrzyca, drgawki, siatkówka, 
wywichnięcie). Останнє відіграло важливу 
роль у становленні польської медичної 
термінології того часу. Більшість слів, що 
означали нові поняття і не порушували 
закономірностей словотвору польської 
мови, увійшли до її словникового складу і 
широко використовуються в сучасній 
польській медичній термінології. 

Аналізуючи наукові-популярні праці, 
можна виділити такі принципи творення 
медичної термінології зазначеного періо-
ду: термін повинен мати прозору вну-
трішню форму; однозначність терміна; 
«відповідність духові мови, термінологія 
повинна бути народною [1, с. 97].  Порів-
нюючи формування  польської й україн-
ської терміносистем, можна підкреслити 
значущість народницького підходу тво-
рення медичних найменувань.

Зібраний матеріал поділено на декілька 
груп:

1. Найменування з порадників, які від-
сутні у Словнику 1881 року, але представ-
лені у Словнику 1905 року: bladaczka, bez-
krwistość, cholera, choleryna, cukromocz, 
dojrzewanie, febra, gorycz, grypa, katar, łącz-
nica, materya, niedomaganie, niedrażność, 
obłęd, pielęgnowanie, płonica, połykanie, 
przepełnienie, podrażnienie, pryszczyca, 
rznięcie, samozatrucie, sokotok, stępienie, 
śpiączka, tyfus, ustny (jama ustna), wątrobny, 
wrastanie, wysypkowy, zaćmienie, zmarznię-
cie, zaraźliwy, zmniejszenie. 

2. Найменування з порадників, які 
подані тільки в Словнику 1881 року: mize-
rere, opłucna, odleżyna, podagra.

3. Найменування з порадників, присутні 
в словниках 1881 і 1905 року: apteka, an-
gielska choroba, artrytyzm, bagiennica, bez-
mocz, bezkrwisty, bezsenność, blednica, bia-
łaczka, bladość, bicie (serca), błona, 

białkomocz,błonica, ból, bolesny, bredzenie, 
brodawka, brzuch, brzuszny, charłactwo, cho-
roba, chód, chrypka, ciąża, ciśnienie, ciężar, 
czkawka, czaszka, cukrzyca, czerwoność, cia-
ło, czucie, ciężkość, dreszcz, drażliwość, dy-
chawki, drgawka, dychawica,  dusznica boles-
na, duszność, dojrzawy, drażliwość, drżenie, 
gałka oczna, gardło, gorączka, grzbiet, głoś-
nia, guz, głód, gruczoł, gruźlica, głuchonie-
mota, język, jama, jelito, klatka piersiowa, 
kamień, kanał, koklusz, kolka, kosta, krtań, 
krwiopłucie, krwotok, krzyż, krew, kręgowy, 
kręgosłup, krwawy, krup, krzywica, kurcz, 
leczenie, lędźwie, liszaj, limfotok, łaknienie, 
łza, małokrewność, mięsięń, mdłości, mig-
dałki, mlecz, moczenie, mocznica, moczów-
ka, mocz, moczowy, mózg, mózgowy, mro-
wienie, nadmierny, nerka, nerw, nerwoból, 
niemoc, nieruchomość, nieżyt, niestrawność, 
noga, nosacizna, nowotwór, nudności, obrzęk, 
odcisk, odbijanie się, oddech, odmrożenie, 
odra, odżywianie, omdlenie, oparzenie, 
opłucna, oskrzele, ospa, ostry, otrzewna, 
otrucie, otrzewna (błona), otyłość, owrzodze-
nie, pacierzowy, padaczka, pęcherz, pleśniaw-
ki, pląsawica, połyk, porażenie, plamica, 
płacz, płciowy, płuco, podłużny, polepszenie, 
polip, położenie, półpasiec, porażenie, poro-
nienie, pospolity, pot, potylica, powieki, po-
większenie, pragnienie, przekrwienie, prze-
miana, przepona, przerost, przyrząd, przy-
tomność, przyśpieszenie, puchlina, rak, rana, 
rogówka, ropień, rozciągnięcie, rozdęcie, roz-
strój, rozszerzenie, rozwolnienie, róża, sen-
ność, serce, siniak, sinica, siniec, siwizna, 
skóra, skroń, skurcz, słabość, słuch, stan, 
staw, stłuczenie, swędzenie, suchoty, szaleń-
stwo, szpik, szum, śledziona, ślepota, śluzowy, 
świerzb, tasiemiec, tęczówka, tętniak, tętnie-
nie, tętniczy, tętno, tężec, ucho, udar, uszko-
dzenie,  utrata, utrudnienie, wąglik, wągr, wą-
troba, wilcza paszcza, woda, wrzód, wywich-
nięcie, wyrzynanie się zębów, włosnica, wy-
chudnienie, wyprysk, wysypka, zaburzenie, 
zaćma, zaduma, zajęcza warga, zakaźna choro-
ba, zamknięcie, zapalenie, zatrucie, zawrót 
głowy, zaziębienie, zezowaty, zębowanie, zim-
nica, złamanie, zmiana, zmarznięcie, zmora, 
zwężenie, żołądek, żółć, żółtaczka, żyła. 
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У зв’язку з швидким розвитком медичних 
наук, появою нових назв і понять виникла 
потреба в створенні нового словника (1905), 
який доповнював попереднє видання (1881) 
новими найменуваннями, був заново опра-
цьований науковцями Краківського лікар-
ського товариства і Варшавського лікар-
ського товариства. У передмові Słownika le-
karskiego polskiego представлені головні 
засади появи нових слів: «Zadaniem naszem 
było zebrać polskie nazwy z zakresu medycyny 
i nauk ściślej z nią się łączących, nowe nazwy, 
gdzie można obmyśleć, z pośród już istnieją-
cych dobrać najodpowiedniejsze, zmierzając 
przytem do ujednostajnienia polskiego mia-
nownictwa» [6, с. 10]. Удосконалений варіант 
Словникa 1905 року (в порівняння зі 
Словником 1881 року) відображений у 
широкій палітрі прикладів і  нових понять: 

ból dolor ból głowy, ból duchowy, ból 
połowiczy, ból pośćcowy, ból gruczołów, ból 
umy ustnej, ból karku, ból kręgłosłupa, ból 
kręgów, ból krzyża, ból mięśniowy, ból 
międzymiesiączkowy, ból nerwowy, ból serca, 
ból stawu, ból żołądka, ból zębów [6, с. 555];

drgawki konvulsio, spasmus clonicus drgaw-
ki dziecięce, drgawki padaczkowate nóg, 
drgawki połowicze, drgawki tęczówki, skłon-
ność do drgawek [6, с. 571];

żółtaczka icterus żółtaczka czarna, żółtacz-
ka pochodząca z krwi, żółtaczka z wątroby, 
żółtaczka z zatrucia i in [6, с. 765].

4. Найменування присутні тільки в по-
радниках: apopleksja, astma, choroba Base-
dowa, choroba Parkinsona, choroba Św. 
Wita, dyfteryt, katarakta, ekzema, ruptury, 
melancholia, epilepsja, newralgia, majacze-
nie, paraliż, puls, reumatyzm, skorbut, skro-
fuły, szkarlatyna.

Більшість з цих найменувань слова ін-
шомовного походження, що вживають 
сьогодні в професійному мовленні, але на 
межі ХІХ – ХХ століть використовували 
власне польські варіанти, які зафіксовані 
в тогочасних словниках. 

Стан лексичних норм на різних етапах 
функціонування мови відображено в 
словниках, у яких можна виокремити не 
тільки структуру і значення слів, а й  роз-

виток словникового складу та його норма-
лізацію, що ґрунтується на збагаченні 
мови в певний історичний період на осно-
ві впровадження нових слів та понять. 

З вище розглянутих медичних слів, які 
подані в двох порадниках, найбільша части-
на зосереджена в словниках (82,5 %), що 
вказує на їхнє використання як в наукових 
працях, так і в повсякденному мовленні. 
Наші спостереження на основі лікарських 
порадників 1888 і 1910 рр. підтвердили 
збільшення кількості медичних наймену-
вань (на 10, 6 %) у Словнику 1905 року, що 
свідчить про розвиток і збагачення поль-
ської медичної лексики. Використання ме-
дичних найменувань виключно в порадни-
ках становить 5,7 %, більшість з них були 
замінені власне польськими назвами, які за-
фіксовані в тогочасних словниках: apopleksja 
– rażenie, udar, astma – duchawica, katarakta – 
zaćma, ekzema – pryszczyca, epilepsja – pa-
daczka, newralgia – nerwoból, puls – tętno, 
skorbut – gnilec, szkarlatyna – płonica та ін.

Наша вибірка засвідчила, що переважна 
більшість найменувань – це назви органів 
людського організму, частин тіла, хвороб та 
процесів. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ 
століть процес входження власне польських 
медичних термінів у загальнонародний лек-
сичний фонд відбувся досить організовано 
та швидко завдяки умовам, які сприяли роз-
виткові мови, та наявним публікаціям поль-
ською мовою, дослідження яких є перспек-
тивним та актуальним.
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Современная русская литература на 
данный момент находится в процессе сво-
его творческого развития, о чем свиде-
тельствует появление не только новых та-
лантливых авторов и призведений, но и 
новых жанров. К таким, без сомнения, от-
носится зародившаяся в начале ХХІ века, 
безусловно сформировавшаяся и одно-
временно продолжающая свое развитие 
«пирожковая поэзия», «стишки-пирожки» 
или, как называли их в соответствии с 
появившимся в начале века «олбанским 
языком», «перашки». По поэтическому 
выражению А. Милявиной: «В один из 
прекрасных дней нашего буйного тысяче-
летия, когда все литературные жанры го-
товились себя изжить, а поэзия поперхну-
лась собственными рифмами, был выпе-
чен первый пирожок. <…> под видом пи-
рожка номер N на противне лежал новый 
вид поэзии». Стремительно набирающее 
популярность явление сетевой поэзии, 
выросшее из японского хокку и англий-
ского лимерика, из народной мудрости, 
облеченной в сугубо личную форму, все 
чаще привлекает внимание специалистов 
различных отраслей науки, как лингви-
стов, так и психоаналитиков, не говоря 
уже о довольно большом количестве сай-
тов, объединяющих поэтов-аматоров, же-
лающих проявить себя в создании ориги-
нальных лаконичных стихотворных про-
изведений. 

«Пирожок» - явление, с которым нельзя 
не считаться именно из-за его массовости, 
принадлежности к «бесконечному и явно 
избыточному потоку слов, ритмов и рифм, 

живущих какой-то собственной жизнью, 
составляющему важную часть нынешнего 
электронного общения» [1].

«Пирожки» называют жанром интернет-
фольклора, авторы пирожков обычно стре-
мятся остаться анонимными, С.Н. Петрен-
ко отмечает: «Хотя авторство в большин-
стве случаев указано, оно носит условный 
характер: автор неразличим за сетевым 
псевдонимом, или никнеймом» [4].

В сетевых источниках достаточно стро-
го определены требования к данной сти-
хотворной форме, среди которых отметим 
следующие: это законченное четверости-
шие на русском языке, написанное четы-
рёхстопным ямбом (онегинская строфа, 
количество слогов 9—8—9—8). Так выгля-
дит «пирожок», «испеченный» по канонам 
жанра:

гребенщикова в президенты 
он тоже назван в честь отца 
он тоже питерский и тоже 
простой и скромный человек

«В пирожках используются только ма-
ленькие русские буквы и пробелы. Любые 
другие символы запрещены. Нельзя ис-
пользовать знаки препинания, дефисы. 
Большие буквы запрещены. Совсем за-
прещены. Даже в именах собственных. 

мы предлагаем снять каддафи 
и поменять на джигурду 
и как бы менее опасно 
и сохранится колорит 

Цифры прописываются буквами: не 
2012, а “две тысячи двенадцать”. Скрытые 

НЕКОТОРЫЕ ПРИЕМЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ КОМИЧНОГО В 
«СТИШКАХ-ПИРОЖКАХ»

Световая Е.О.
cтарший преподаватель Харьковский национальный экономический университет 
имени Семена Кузнеца

Ключевые слова: сетевая поэзия, «стишки-пирожки», комическое, каламбур.
Key words: network poetry, «poems-pies», comical, pun.
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слоги прописываются явно: “александыр”. 
Аббревиатуры прописываются с гласными: 
не КГБ, а “кагэбэ” не ВДВ, а “вэдэвэ” не 
MTV, а “эмтиви”. Можно изменять орфо-
графию по своему желанию:  ”чорный” 
“вобще” “пришол” “вещ” “жызынь” “ево” 
“литсо”. Мат не приветствуется», [2], но 
периодически употребляется, если добав-
ляет искру, выполняет экспрессивную 
функцию, подчеркивает комичность ситу-
ации путем смешения разных стилей речи, 
при этом никогда не используется как след-
ствие ограниченного словарного запаса.

Но в то же время далеко не каждое сти-
хотворение, написанное по нормам «пе-
рашкового» стихосложения, может счи-
таться «пирожком». Самое главное в «пи-
рожках», как и в их кулинарных побрати-
мах, «начинка». «Вкусный пирожок» 
представляет собой  «образец лаконично-
сти, образности и глубины мысли безо 
всякого пафоса и занудства» [2].

По мнению основателей самого посещае-
мого «пирожкового» паблика во «ВКонтак-
те, «пирожок» как форма поэзии — самая 
содержательная. Каждый «пирожок» — це-
лая история. Строгие рамки (всего четыре 
строчки) заставляют рассказать эту исто-
рию от начала до конца парой фраз — это 
концентрирует впечатление.

Именно из-за этой краткости и рожда-
ется послевкусие, которое порой нельзя 
извлечь из большого рассказа на сотню 
страниц: 

я не прошу от вас заботы
лишь уходя гасите свет
который вы во мне включили
с ним очень трудно засыпать

«Пирожки» соединяют в себе два каче-
ства: они, по сути, знакомят читателя с 
бессчетным множеством жизненных опы-
тов, которыми хочется поделиться; кроме 
того, они емкие, поэтому делиться ими 
очень удобно. Считается, что «пирожки» 
одна из самых мобильных форм поэзии на 
сегодняшний день.

Статус «пирожков» — поэзия современ-
ности. Современность по сути своей не-

поэтична. И такая форма, как «пирожок», 
очень точное отражение современной 
жизни. В каком другом жанре люди на-
пишут о том, как они отправляют SMS, 
загружают вещи в стиральную машину, 
ходят на выборы или влюбляются, так, 
чтобы это было действительно красиво, 
выразительно, остроумно, цепко, иронич-
но и актуально? «Пирожки» с этим хоро-
шо справляются[2].

М.Я. Дымарский характеризует пи-
рожки и порошки как «упражнения в 
остроумии» [5]. С.Н. Петренко рассма-
тривает особенности их текстопорожде-
ния и специфику комического дискурса, 
выявляя связи данной формы сетевой 
поэзии «со смеховой фольклорной тра-
дицией и поэтикой абсурда и нонсенса в 
литературе» [4]. Л.Е. Клемят трактует 
«пирожки» как явление, развивающееся 
в духе постмодернизма, выделяя в них 
следующие важнейшие черты постмо-
дернизма: «интертекстуальность, иро-
нию и черный юмор, креативные и игро-
вые аспекты, апелляцию к различным 
художественно-историческим эпохам, 
взаимодействие со средствами масс-
медиа» [6]. В.Ю. Прокофьева оценивает 
«пирожки» как «жанровые трансформа-
ции поэтической миниатюры в непро-
фессиональной сетевой литературе» [7]. 
Ивлева С.В. полагает, что «жанр «пе-
рашков» может быть отнесен к разряду 
творческого хулиганства, высмеющего 
современные проблемы общества» [8], 
хотя «пирожки» не столько высмеивают, 
а, скорее, рассматривают с совершенно 
неожиданной точки зрения обыденные 
явления, применяют «игровое отноше-
ние к ощущению трагизма жизни и аб-
сурдности бытия» [3]:

почтенный старый математик  
среди могил бредет ворчит 
элементарные задачи 
здесь минус сорок например

«Пирожкам» присущи такие особенно-
сти построения, которые настраивают чи-
тателя на определенную интерпретацию 
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первой части текста, несовместимую со 
второй 

спросил геннадий у исуса 
а как мне лучше поступать 
а поступать тебе не нужно 
ты лучше в армию иди

Авторы «пирожков» часто обращаются к 
литературным героям, популярным цитатам:

но если есть в кармане пачка
пустая из под сигарет
то значит всё не так уж плохо
недавно было у тебя

известным персонажам и личностям: 
а где тут руль спросил гагарин
деревня буркнул королев
еще спроси а где тут вожжин
еще поехали скажи 

объединяют персонажи из разных ис-
точников:

на днях кинологи скрестили
собаку павлова с муму
лишь стоит лампочке зажечься
собака топится сама

не брезгуют заезженными фразами, пе-
реосмысливая их в совершенно неожи-
данном ключе:

давай останемся друзьями
такой же бред как например
собака ты мне надоела
давай ты будешь мне котом

Для «пирожков» характерна словесная 
игра, основанная на столкновении в тек-
сте различных значений многозначных 
слов, придающих речи форму парадокса:

олег ходил по всей квартире 
на кухню в душ и в коридор 
но николай поймал олега 
и приучил ходить в лоток

Главным стилеопределяющим средством 
для создания этих маленьких стихотворе-
ний, несомненно, является каламбур:

веду здоровый образ жизни
я за собой на поводке

он упирается и плачет
не хочет в бар со мной идти

я предлагаю мировую
сказал уставший президент
и добродушно улыбнулся
и мировая началась

сыр фета видел в магазине 
теперь желанием объят 
купить некрасова сметану
и йогурт тютчева купить

Нарочитые орфографические ошибки 
могут быть вызваны как желанием автора 
подражать правилам пирожкового сти-
хосложения,

жыву я правда в беларуси
но выбрать мэра вам хочу
а то у нас тут нету смысла 
вообще когото выбирать

так и провоцировать некий стилистиче-
ский диссонанс:

когда я брошу материться
и перестану пить коньяк
то буду утончённой ледью
лежать под каменной плитой

Появление, быстрое развитие, жизне-
способность и высокая популярность срав-
нительно новой малой поэтической формы 
позволяет оптимистически взглянуть как 
на сетевого пользователя, так и на будущее 
отечественного стихосложения, что не мо-
жет не радовать в условиях общего пони-
жения интереса к литературе.

Авторы демонстрируют владение многи-
ми приемами, свойственными лучшим об-
разцам поэтического творчества: метафо-
рами, сравнениями, каламбурами, гипер-
болами, аллюзиями, абсурдом и др. Авторы 
«пирожков» далеко не всегда являются по-
этами, при этом их произведения отлича-
ются содержательной глубиной, вкусом и 
стилистической цельностью.
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Дипломатичний дискурс утворився 
внаслідок бурхливого розвитку міжнарод-
них контактів, становлення незалежних 
держав, зміцнення культурних і політич-
них зв’язків. Внаслідок цього розвитку і 
сформувалися особливості політичного 
дискурсу українських провідних діячів 
політики, так само і англійських та амери-
канських, які обов’язково слід враховува-
ти під час перекладу. Адже передача 
екстралінгвістичних аспектів будь-якого 
тексту чи дискурсу становить мету пере-
кладача, іноді надзвичайно важливу для 
правильного сприйняття та розуміння 
реципієнтом отриманого повідомлення.

Спілкування на міжнародному рівні ви-
значають і регулюють правила протоколу, 
особливі норми етикету й церемоніалу. 
Вони визначають не тільки поведінку ди-
пломатів та глав держав, проведення важ-
ливих заходів міжнародного рівня, а й 
оформлення дипломатичної документа-
ції.

Як нам відомо, кожен народ окремої 
країни має свою культурну спадщину, іс-
торію розвитку, соціальний устрій, що 
протягом років у своїй сукупності і фор-
мує його менталітет, зумовлюючи психо-
логічні особливості сприйняття життя, 
чинить безперечний вплив на його свідо-

мість і утворює значним чином модель 
поведінки у своїй країни, тим самим ви-
значаючи соціальну поведінку, соціальні 
прагнення, рівень домагань. Усе це у кін-
цевому рахунку утворю картину політич-
ного життя країни кожного члена нації. 
Тим самим окремий народ очікує і потре-
бує певних дій від політиків, що і є ключо-
вим для політичного діяча під час форму-
вання агітаційної програми і конкретно 
промови. Український народ і американ-
ський чи англійський значно відрізняють-
ся своїм менталітетом, історією, традиція-
ми, що і відображається у політичному 
дискурсі як і в інших сферах життя. Без-
перечно існують спільні риси, схожі осо-
бливості для політичного дискурсу як ко-
мунікативного та лінгвістичного явища, 
але прагматичний ефект, і мовні засоби 
досягнення кінцевої мети промови і ви-
конання результату відмінні. Тож далі, 
розглядатимемо український та амери-
канський дискурс, з метою виділення 
основних відмінностей та взагалі особли-
востей, і їх важливість для здійснення пе-
рекладу.

Як зазначає К. С. Серажим у своїй статті 
“Сучасний український політичний дис-
курс: формування нового стилістичного 
канону” докорінні політичні зміни в Укра-
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їні кінця XX століття супроводжувались 
радикальними змінами і в суспільно-
політичній свідомості, що вплинуло на 
систему мови в цілому, і на мовні засоби, 
що вживаються у політичному дискурсі 
зокрема. Нові умови функціонування ЗМІ 
сприяють формуванню нового стилістич-
ного канону, під яким ми розуміємо єд-
ність структурних та змістових принципів 
організації мовних одиниць. Його основу 
складають норми відбору й сполучення 
мовних елементів у тексті відповідно до 
завдань комунікації [10].

На ритуалізацію політичної мови в 
радянські часи цілком слушно вказують 
А.Н. Баранов і Е. Г. Казакевич. На їхній 
погляд, ритуалізація мови є неодмінною 
умовою функціонування політичної куль-
тури, основаної на тому, що супер-его 
„народ” займає в політичному дискурсі, 
тобто в ситуації політичної комунікації, 
одночасно два місця – і суб’єкта („від 
імені якого усе робиться”), і адресата („в 
ім’я якого усе робиться”). У політичній 
культурі такого типу „досягнення згоди 
відсувається на задній план, а то й зникає 
взагалі - домовлятися ні з ким” [1, с. 14]. 
Іншими словами, в доперебудовні часи 
політична мова не виконувала функції за-
собу комунікації, отже, повноцінного 
політичного дискурсу як такого не 
існувало. А.Н. Баранов і Е.Г. Казакевич 
формулюють цей факт так: „у політичному 
дискурсі „народ” як супер-его був пода-
ний у вигляді окремих неавтономних 
псевдополітичних суб’єктів, що не пере-
бували в реальному діалозі, але імітували 
його, мимоволі ритуалізуючи політичну 
комунікацію [1, с. 15-16]. Справжній 
політичний дискурс став можливим лише 
у посттоталітарну добу.

Для мови наших днів характерним є 
розвиток тенденцій, що з’явилися у період 
перебудови. Комунікація стає адресною, 
діалогічною. На зміну розмитому «ми» 
приходить конкретне «я». Повертаються 
лексеми, що у радянський період вийшли 
зі щоденного вжитку у зв’язку зі зникнен-
ням реалій, які вони позначали в 

українському минулому (віче; правиця 
(праве крило парламенту). Актуалізації 
«застарілої» лексики великою мірою 
сприяє відродження духовних традицій, 
культурник цінностей і суспільних реалій, 
які були втрачені чи заборонені у добу 
тоталітаризму. З іншого боку, значна ча-
стина політичної лексики, що донедавна 
становила поняттєву основу політичного 
дискурсу, перейшла у розряд потенційних 
історизмів, які позначають явища ра-
дянського минулого (політбюро, 
соціалістичний табір) [10].

У Сполучених Штатах внаслідок зро-
стання зв’язку політики та капіталу, про-
ведення масштабних виборчих кампаній, 
розвитку високих технологій та ЗМІ, 
нарешті, завдяки особистісним якостям 
видатних американських президентів був 
створений сучасний інститут президент-
ства, складовою частиною якого став 
політичний дискурс. Характерними риса-
ми сучасного американського політичного 
дискурсу слід вважати його розвиток у 
тісному зв’язку із ЗМІ, наявність 
президентської риторики як його 
складової, його ціннісну орієнтацію, до-
тримання принципу політичної 
коректності, посилену увагу до проблеми 
прав жінок та положення етнічних мен-
шин. Головними риторичними прийома-
ми залишаються використання методів 
контрасту, протиставлення, повтору, 
виділення ключових понять.

Для успішного досягнення адресантом 
своєї мети більш важливим виявляється 
створення вдалого іміджу, складовими 
якого виявляються в однаковій мірі як 
ораторські здібності промовця, так і його 
зовнішній вигляд, фото- та телегінічність.

За час існування політичної комунікації 
сформувався словник політичної 
термінології, центральними поняттями 
якого є невелика кількість суто політичних 
понять. Переважну більшість слів, що 
утворюють глосарій політичних термінів, 
було запозичено з інших сфер. У ньому 
зустрічаються усталені вирази, запозичені 
з Біблії (All things to all men, Eleventh 
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Commandment, fight the good fight, 
Armageddon), клерикальні, церковні 
терміни (party faithful, party elders, bleeding 
heart, gray eminence), слова з творів 
Шекспіра (strange bedfellows), Вордсворда 
(Happy Warrior), Еліота (wasteland), 
запозичені зі сфери спорту, зокрема, 
термінологія кінських перегонів (dark 
horse, running mate, front runner, bolt, shoo-
in), з області військової справи (campaign, 
camps, boom, spoils, rally, regular, hundred 
days, man on horseback, war horse). Глосарій 
політичних термінів включає також 
одиниці з жаргону засобів масової 
інформації (off the record, authoritative 
sources, backgrounder, dope story, leak, plant, 
not for attribution), а також терміни, 
пов’язані з рухом за громадські права (black 
power, white power structure, Freedom Now, 
backlash, We Shall Overcome, soul, tokenism, 
Uncle Tom, Jim Crow, segregation, stand in the 
doorway).

Питання, пов’язані з проблемами жінок 
та представників етнічних груп, є одними 
з центральних у дискурсі сучасних амери-
канських політиків. Всі лексичні поняття, 
що стосуються жінок та етнічних меншин, 
з’являються у політичному дискурсі, пе-
реважно, у позитивному контексті. Полі-
тики, як правило, звертаються до них, 
пов’язуючи їх з ціннісними поняттями. 
Можемо, також, додати, що у сучасному 
політичному дискурсі США діяльність жі-
нок оцінюється як позитивна.

З усіх видів комунікативних дій для ди-
пломатичного дискурсу характерніша ін-
тенціональна дія «переконання», що ви-
являється в різних етноспецифічних 
модусах-вчинках, мовних та комунікатив-
них стереотипах. На основі повної вибір-
ки з протокольних формул у дипломатич-
них промовах, можна зробити висновок, 
що український дипломатичний дискурс є 
стриманішим і менш експресивним, ніж 
англомовний.

Окрім відмінних рис, є звичайні спільні, 
характерні для політичних промов і на те-
ренах України, і на американському про-
сторі. Українські та американські диплома-

тичні промови несуть на собі відбиток 
офіційно-ділового стилю, якому властива 
логічність, об’єктивність, чіткість, замкну-
тість і консервативність у доборі синтак-
сичних конструкцій та лексичних засобів 
вираження, брак емоційності, стереотип-
ність, підкреслена ввічливість і увага до 
адресата (аудиторії). Необхідними атрибу-
тами стилю дипломатичних документів є 
складні синтаксичні конструкції, політоло-
гічна лексика з елементами військової, 
юридичної тощо, особлива терміносисте-
ма. У дипломатичній терміносистемі пере-
важають інтернаціоналізми, слова набува-
ють іншого значення, ніж у літературній 
мові, або використовується лише один з 
лексико-семантичних варіантів полісеміч-
ного слова. Національне забарвлення про-
токольним текстам забезпечують етноспе-
цифічні компоненти - цитати, алюзії, комп-
ліменти . Саме на такі мовні одиниці і 
явищі слід звертати увагу під час перекла-
ду, адже вони переносять інформацію, що 
містить екстралінгвістичні дані, та наділені 
значним прагматичним аспектом.

Ми пропонуємо розглядати КВ у руслі 
комунікативно-функціональної грамати-
ки. За основу беремо гіпотезу про наяв-
ність в граматичній системі англійської 
мови функціонально-семантичної КВ, а 
граматичні засоби вираження ввічливості 
кваліфікуємо як мовні індикатори (з лат. 
indikator – покажчик). Мовні одиниці, які 
надають висловлюванню ввічливого від-
тінку, „індикують” відповідну мовленнєву 
ситуацію.

Лінгвістичні форми КВ являють собою 
набір метакомунікативних стратегій, які 
використовують для досягнення ефектив-
ного результату процесу спілкування. КВ 
являє собою складне соціокультурне яви-
ще, що відображає міжособистісні сто-
сунки комунікантів. КВ забезпечує соці-
альну рівновагу, і є необхідною передумо-
вою комунікативного співробітництва. Її 
суть полягає у максимальному „піднятті” 
образу свого співрозмовника. Мета ввіч-
ливості – це збереження гармонійних і 
рівних соціальних взаємовідносин учас-
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ників інтеракції. Співрозмовники часто 
використовують непрямі мовленнєві акти, 
коли їхні комунікативні наміри не збіга-
ються. Наприклад, коли бажання ухили-
тися від висловлення власної думки, щоб 
не образити почуття іншого (співрозмов-
ника), суперечить їхньому обов’язку ска-
зати правду.

Англійські дослідники П. Браун та С. 
Левінсон у роботі „Politeness: Some 
Universal in Language Usage” увели в науко-
вий обіг поняття позитивної та негативної 
ввічливості [5]. Виділяючи чотири типи 
стратегій увічливості, під позитивною 
ввічливістю мають на увазі прояв друже-
любного ставлення до адресата, солідар-
ність з ним, підкреслення групової іден-
тичності , бажання до згоди й уникання 
конфліктів, використання мовленнєвих 
актів, які слугують „підвищенню” ролі 
адресата (комплімент, подяка, запрошен-
ня і т.д.), а під негативною ввічливістю – 
побоювання здатися нав’язливим, завдати 
шкоди адресату, відсутність емоцій, стри-
маність; уникнення мовленнєвих актів, 
які можуть загрожувати адресату (наказ, 
критика, прямі запитання), або їх 
пом’якшення, або якщо „загрожуючий 
акт” уже здійснений, виправлення його 
(наприклад, за допомогою вибачення).

Погляд на ввічливість як на систему 
комунікативних стратегій доцільно порів-
няти з положенням про те, що лінгвістич-
на ввічливість у спілкуванні спрямована 
на збереження обличчя як слухача, так і 
того, хто говорить.

Поняття «обличчя» було вперше визна-
чене американським соціологом Ервінгом 
Гофманом «як позитивна соціальна цін-
ність, що придбається завдяки стратегії 
поведінки, про яку інші припускають, що 
саме її необхідно використовувати в пев-
ному комунікативному акті» [6]. В кон-
цепції П.  Браун і С. Левінсона «обличчя» 
є центральним поняттям, під яким автори 
розуміють «своєрідний соціальний імідж, 
у збереженні якого зацікавлений кожен 
член суспільства» [5]. Тому ввічливість 
розглядається ними як збереження об-

личчя як адресата, так і самого адресанта.
П. Браун і С. Левінсон пропонують роз-

різняти обличчя позитивне (positive face) і 
негативне (negative face). Відповідно до 
цього базового поняття обличчя додаєть-
ся, з одного боку, позитивний аспект, тоб-
то соціальний позитивний імідж, з іншого 
- негативний аспект, який становить недо-
торкану територію особистості. Якщо по-
зитивне обличчя людини асоціюється з її 
бажанням бути тим, кого поважають та 
отримувати схвалення і симпатію, то не-
гативне − з бажанням не порушувати меж 
своєї території і не відчувати перешкод у 
своїх діях з боку мовця [5]. 

На підставі класифікації базового по-
няття автори теорії збереження обличчя 
підрозділяють ввічливість на позитивну 
(positive politeness) і негативну (negative 
politeness). Кожен з цих типів ввічливості 
представляє собою певну систему комуні-
кативних стратегій, за допомогою яких 
комуніканти прагнуть досягти основної 
мети ввічливого спілкування один з од-
ним. Так, стратегії позитивної ввічливості 
пов’язані з демонстрацією єдності та со-
лідарності мовця з тим, хто слухає. Вони 
проявляються в таких тактиках поведін-
ки, як прояв уваги і інтересу до співроз-
мовника, прагнення до взаєморозуміння і 
злагоди з ним, врахування його бажань і 
схильностей, створення атмосфери вну-
трішньогрупової ідентичності. Позитивна 
ввічливість припускає, тим самим, бажан-
ня підняти позитивний імідж адресата [5, 
197].

Вчені виділяють 15 позитивних і 15 не-
гативних стратегій з застереженням, що 
даний список не є остаточним і може до-
повнюватися в залежності від національно-
культурної специфіки тієї чи іншої мови. 
Серед найбільш поширених комунікатив-
них стратегій позитивної ввічливості 
можна відзначити наступні: вираз комплі-
ментів, підкреслення інтересу до потреб, 
думок і речей адресата, пропозиція допо-
моги, прояв стратегічного оптимізму 
щодо бажання і можливості адресата зро-
бити що-небудь для адресанта, маркуван-
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ня групової приналежності шляхом вико-
ристання жаргону, сленгу, скорочень, під-
креслення факту загальних знань, вико-
ристання жартівливих висловів, прояв 
турботи про побажання адресата, пропо-
зиції до спільних дій, вираз згоди з спіль-
ністю проблем і ін.

Оскільки ввічливість в нашому розу-
мінні охоплює всі стилі мови, в ній, у від-
повідності з цією структурою, можна ви-
ділити високий, середній і низький рівні 
ввічливості, або, відповідно, формальну, 
нейтральну і неформальну ввічливості.

Точкою відліку є середній рівень ввіч-
ливості, характерний для нейтрального 
стилю, який Ю.С. Степанов визначає як 
манеру мови, закріплену громадської тра-
дицією за нейтральними життєвими ситу-
аціями, такими як ділове спілкування лю-
дей на роботі, в магазині, в побуті [3]. 
Нейтральний стиль позбавлений будь-
якого специфічного забарвлення − книж-
ності або фамільярності.

Стратегічна компетенція, тобто здат-
ність будувати й керувати мовленням, 
у т.ч. бути ввічливим, базується на прин-
ципі кооперації Ч.П. Грайса: «Висловлюй-
тесь відповідно вимогам, визначеній меті 
або напряму бесіди/розмови, в якій ви 
берете участь» [7],  дотримуючись наступ-
них постулатів: 1) кількості (намагайтеся 
зробити своє повідомлення настільки ін-
формативним, наскільки цього потребує 
мета спілкування, але не більше); 2) якості 
(не кажіть неправди або того, для чого вам 
бракує достатньої кількості доказів, фак-
тів); 3) релевантності (не відволікайтеся 
від теми); 4) способу дії (уникайте незро-
зумілості висловлювання, запобігайте 
двозначності, висловлюйтеся стисло) [7].

Правила ввічливості зумовлюють одну 
з найважливіших причин відмови від пря-
мого застосування принципу кооперації. 
Вони різні й варіюються від однієї культу-
ри до іншої і часто є джерелом міжкуль-
турних непорозумінь, особливо при літе-
ратурній інтерпретації виразів увічливос-
ті. Для британської лінгвокультурної 
спільноти ввічливість визначаємо як куль-

турологічний концепт, який співвідносить 
поведінку індивідів, у тому числі мовлен-
нєву, з ситуацією спілкування, в якій вони 
знаходяться, і передбачає уважне (але не 
обов’язково дружнє) ставлення до парт-
нерів по комунікації; історично ввічли-
вість є прерогативою вищих шарів сус-
пільства і асоціюється з міським способом 
життя [5].

Ввічливість як комунікативний прин-
цип є, на думку І.А. Стерніна і З.Д. Попової, 
складним соціально-культурним феноме-
ном, елементом комунікативної свідомос-
ті членів даного суспільства [4, с.29-34]. 
Цей принцип базується на змісті концеп-
ту «ввічливість», і передбачає визнання 
«суспільного обличчя» як самоповаги ін-
дивіда [4]. Поняття «обличчя» запровадив 
у соціолінгвістику Е. Гоффман; він розгля-
дав «обличчя» як позитивну соціальну 
цінність, на яку претендує індивід [6]. 
Основною метою мовної взаємодії 
Е. Гоффман вважав уникнення конфліктів 
(окрім випадків навмисної конфронтації) 
і забезпечення збереження цієї цінності 
[6]. П.  Браун і С.  Левінсон уточнюють 
формулювання Е.  Гоффмана і говорять 
про обличчя як про своєрідний соціаль-
ний імідж, в збереженні якого зацікавле-
ний кожний член суспільства [5, 6]. 

У мовній картині світу концепт «увічли-
вість» вербалізується у вигляді стратегій 
позитивної і негативної ввічливості (стра-
тегій зближення та віддалення). Стратегії 
позитивної ввічливості служать зближен-
ню комунікантів через мінімізацію загро-
зи позитивному обличчю співбесідника 
(забезпечують отримання схвалення, під-
тримки оточуючих, задовольняють його 
позитивну самооцінку) і полягають у ви-
раженні солідарності із слухачем. Виділя-
ють п’ятнадцять стратегій позитивної 
ввічливості: 

1) демонструй увагу, розуміння і симпа-
тію до інтересів і чеснот слухача (Notice, 
attend to H’s interests, wants, needs, goods); 

2) перебільшуй інтерес, схвалення, сим-
патію до слухача (Exaggerate interest, 
approval, sympathy with H); 
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3) посилюй інтерес до слухача (Intensify 
interest to H); 

4) використовуй маркери приналежнос-
ті до групи (Use in-group markers); 

5) шукай згоди (Seek agreement); 
6) уникай незгоди (Avoid disagreement); 
7)  припускай, створюй, стверджуй на-

явність спільних інтересів (Presuppose, 
raise, assert common ground); 

8) жартуй (Joke); 
9) стверджуй, припускай розуміння 

турбот і бажань слухача (Assert, presup-
pose H’s knowledge of and concern for H’s 
wants); 

10) пропонуй, обіцяй (Offer, promise); 
11) демонструй оптимізм (Be opti-

mistic); 
12) Залучай слухача до спільної діяль-

ності (Include both S and H into activity);
13) Інформуй або запитуй про причини 

(Give or ask for reasons);
14) припускай або стверджуй взаєм-

ність (Assume or assert reciprocity); 
15) демонструй увагу і симпатію до слу-

хача (Give gifts to H: goods, understanding, 
cooperation) [4].

Стратегія Р1 демонструє позитивне від-
ношення мовця до слухача. При цьому 
часто згадуються кращі особистісні якості 
співрозмовника. У мовленні дана страте-
гія виражається за допомогою описових 
епітетів, які характеризують слухача з 
кращої сторони (наприклад, kind, good, 
brave, beautiful, noble, friendly). Стратегія  
Р2 указує на перебільшення інтересу, 
схвалення, симпатії до слухача. Виражен-
ня даної стратегії у мовленні супроводжу-
ється підвищенням інтонації, значеннє-
вим наголосом та іншими аспектами, а 
також суто лінгвістичними маркерами – 
порівняннями та інтенсифікаторами (на-
приклад, marvelous, extraordinary, incredible, 
absolutely, most). Стратегія Р3 реалізує у 
мовленні зацікавленість мовця щодо ін-
тересів і бажань слухача. Стратегія Р4, що 
вказує на приналежність або включення 
слухача в одну групу з мовцем. Способом 
реалізації даної стратегії можуть бути 
звертання у формі родових назв (напри-

клад, father, mother, brother, sister) і соціаль-
них ролей, які виконую слухач (напри-
клад, friend, fellow, mate)ю Використовую-
чи звертання, мовець включає співроз-
мовника із собою в одну групу, тим самим 
зменшуючи ступінь влади й указуючи на 
рівність відносин.

 Стратегія пошуку згоди  Р5 є ще одним 
характерним способом, націленим на 
зближення мовця і слухача й на встанов-
лення спільних інтересів між ними. Од-
ним з аспектів цієї стратегії є розмова на 
загальні, широко обговорювані, так звані 
«безпечні теми» (“safe topics”), наприклад: 
погода, самопочуття та ін. Розмова на по-
дібні теми дозволяє мовцеві виразити зго-
ду з думкою співбесідника і в такий спосіб 
задовольнити його бажання бути «пра-
вим». Дана стратегія особливо ефективно 
спрацьовує в ситуаціях, коли мовець і 
слухач зустрічаються вперше. Іншим ас-
пектом реалізації даної стратегії є вжи-
вання повторів у розмові. Вони вказують 
на те, що співрозмовник точно зрозумів 
думку мовця і згоден з нею. Бажання мов-
ця погодитися зі слухачем веде до вжи-
вання в мовленні т.зв. «удаваної згоди» 
(“token agreement”). Щоб уникнути незго-
ди, мовець будує репліку таким чином, 
щоб, пом’якшуючи висловлення співроз-
мовника, ухилитися від прямого вислов-
лення своєї думки (дана тактика вербалі-
зується наступним чином: yes, but…; in a 
way; sort of; to my mind; I mean; I don’t know 
but I think…; then). Ще одним варіантом 
реалізації удаваної згоди є «біла неправ-
да». У деяких ситуаціях мовець змушений 
говорити неправду або лестити слухачеві, 
щоб не скривдити його і не заподіяти 
збитку його позитивному обличчю. Стра-
тегія Р7 націлена на зменшення комуніка-
тивної дистанції між співрозмовниками і 
представлена вживанням теперішніх ча-
сових форм замість минулих для опису 
подій, що відбулися, з метою посилення 
ефекту прискореності й важливості, і як 
наслідок – збільшення інтересу до них; 
вживанням певних вказівних займенни-
ків і дієслів руху для вираження зацікав-
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леності в залученні співрозмовника в 
спільні справи (this – that; here – there; take 
– bring; go – come). Стратегія Р8 є одним з 
базових засобів реалізації позитивної 
ввічливості, оскільки гумор є показником 
того, що співрозмовники мають однакові 
фонові знання і розділяють однакові цін-
ності. Мета цієї стратегії – заспокоїти 
слухача і мінімізувати ефект акту ушко-
дження обличчя, наприклад при виражен-
ні прохання. 

Стратегія Р 9 є одним із засобів указати 
на те, що мовець залучений у загальні 
турботи зі слухачем. У комунікативному 
акті дана стратегія націлена на встанов-
лення і розуміння мовцем інтересів і ба-
жань слухача з метою скорочення дистан-
ції між ними. Стратегія Р 10 вказує на ба-
жання й прагнення мовця задовольнити 
бажання слухача. Пропозиції і обіцянки є 
закономірним вибором даної стратегії. 
Навіть незважаючи на той факт, що намі-
ри мовця не завжди щирі, його пропози-
ція зробити послугу співрозмовникові де-
монструє прагнення догодити, тобто задо-
вольнити вимоги позитивного обличчя 
слухача. Стратегія  Р11 передбачає усві-
домлення співрозмовниками спільних ін-
тересів і прагнень, для них загальною ме-
тою є втілення своїх бажань і намірів. Ця 
стратегія припускає зменшення «тиску» 
акта ушкодження обличчя, оскільки 
«оптимістичне» вираження прохань, ба-
жань, намірів пом’якшує і мінімізує кате-
горичність висловлення. У мовлення ця 
стратегія реалізується за допомогою аль-
тернативних питань, прислівників і фраз, 
об’єднаних семою «надія»: to be sure; to 
hope; no doubt. Стратегія Р12 припускає 
включення слухача до спільної діяльності 
з мовцем і реалізується уживанням за-
йменника «ми», коли мовець має на увазі 
лише свого співрозмовника (наприклад, 
we; us; let’s).

Стратегія  Р13 надає можливість запиту-
вати або інформувати про причини своїх 
дій як один з аспектів включення слухача в 
спільну діяльність із мовцем. У мовленні 
дана стратегія об’єктивується за допомо-

гою питальних речень типу Why didn’t you? 
Why don’t you? Why not? Стратегія Р14 ви-
ражає взаємні зобов’язання між співроз-
мовниками: у комунікативному акті про-
стежується наступна тенденція «Якщо я 
зроблю тобі Х, ти мені повинен Y». Страте-
гія P15 має на меті задоволення потреб 
позитивного обличчя слухача, беручи до 
уваги природне бажання співрозмовника 
бути почутим, зрозумілим і схваленим.

Таким чином, всі стратегії позитивної 
ввічливості спрямовані на зближення 
адресанта й адресата, в той час як негатив-
на ввічливість дистанціює їх, тобто під-
креслює незалежність особистості, її по-
требу в недоторканості території, і засно-
вана, головним чином, на стратегії уник-
нення, за допомогою якої мовець дає 
зрозуміти адресату, що він, по можливос-
ті, не порушить кордонів її території. Тим 
самим, транспозиція прямих мовленнєвих 
актів у непрямі надає адресату свободу 
дій, тобто можливість вибору реакції.

Список використаної літератури:
1. Баранов, А. Н., Казакевич, Е. Г. Парламентские 

дебаты: традиции и новации // Сов. полит. яз. (от 
ритуала к метафоре) / А. Н. Баранов, Е. Г. Казаке-
вич. − М.: Знание, 1991. - 63 с. (4)

2. Грайс Г.-П. Логика и речевое общение: Пер. с англ. // 
Новое в зарубежной лингвистике. – М. 1985 г. (10)

3. Степанов, Ю. С. Альтернативный мир. Дискурс. Факт 
и принцип причинности // Язык и наука конца ХХ 
века. −  М.: Ин-т языкознания РАН, 1995. − 420 с. 

4. Стернин И.А. Проблемы описания вежливости как 
коммуникативной категории   // Коммуникативное 
поведение.  Вежливость  как коммуникативная  кате-
гория. – Воронеж, 2003. – Вып. 17. – С. 22-47.  (9)

5. Brown, Lewinson 1987: Brown P., Lewinson S. 
Politness: Some Universals in Language Usage. – 
Cambridge, 1987. – 264 s. 

6. Goffman, E. Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face 
Behaviour. – N.Y.: The Penguin Press, 1972. – P. 139–148. (7)

7. Grice H.P. Logic and Conversation // Syntax and 
Semantics. – 1975. – Vol. 3. – P. 41-58. (10)

8. Leech, G. N. Principles of pragmatics. – L.: Longman, 
1983. – 250 р.

9. Levinson Stephen. Covariation between spatial language 
and cognition, and its implications for language learning 
// Language Acquisition and Conceptual Development 
/ Melissa Bowerman and Stephen Levinson.  − 
Cambridge University Press, 2001. −  P. 566–588. (6)

10. Серажим К.С. Сучасний український політичний 
дискурс: формування нового стилістичного ка-
нону (дисертаційне дослідження). – Режим до-
ступу (04.04.2017):  http://journlib.univ.kiev.ua/
index.php?act=article&article=129.



 49 

Filologia, socjologia i kulturoznawstwo 

Інтернет є універсальним засобом по-
шуку інформації та передачі знань. Неза-
перечна перевага Всесвітньої павутини в 
тому, що вона являє собою невичерпне 
джерело інформації з будь-якого питання. 
Однак, як може підтвердити кожен, хто 
намагався знайти там хоч що-небудь, ця 
процедура часто приносить розчаруван-
ня, вимагаючи при цьому значних витрат 
часу і емоцій. З цієї причини працювати 
над проектами, ставити завдання і відси-
лати студентів за потрібною інформацією 
в Інтернет зовсім не так просто, як здаєть-
ся на перший погляд. Одне з можливих 
рішень даної проблеми – це технологія на-
зивається веб-квест. Викладачи всього 
світу використовують цю технологію як 
один із способів успішного використання 
Інтернету на уроках.

Розробниками веб-квесту як навчаль-
ного завдання є Берні Додж і Том Марч. 
Берні Додж [1] визначає веб-квест як 
«дослідницько-орієнтовану діяльність, в 
якій вся інформація, яка використовуєть-
ся учнем, видобувається з Інтернету»[2].

Веб-квест  – це інтерактивна навчальна 
діяльність, що включає в себе три основні 
елементи, які відрізняють її від простого 
пошуку інформації в Інтернеті:

наявність проблеми, яку потрібно вирі-
шити;

пошук інформації з проблеми здійсню-
ється в Інтернеті групою студентів;

рішення проблеми досягається шляхом 
ведення переговорів і досягнення згоди 
всіма учасниками проекту.

Веб-квест може бути складений викла-

дачем або студентом залежно від цілей, 
поставлених перед студентом. Розрізня-
ють два типи веб-квестів [3]: для коротко-
часної роботи (мета: поглиблення знань та 
їх інтеграція, розраховані на одне  – три 
заняття) і тривалої роботи (мета: погли-
блення і перетворення знань студентів, 
розраховані на тривалий термін  – на се-
местр або навчальний рік).

Берні Додж [1] визначив такі види за-
вдань для веб- квестів.

• Переказ  – демонстрація розуміння 
теми на основі подання матеріалів з 
різних джерел в новому форматі: ство-
рення презентації, плаката, розповіді.

• Планування та проектування  – роз-
робка плану або проекту на основі за-
даних умов.

• Самопізнання  – будь-які аспекти до-
слідження особистості.

• Компіляція – трансформація формату 
інформації, отриманої з різних дже-
рел: створення книги на певну темати-
ку, віртуальної виставки, капсули часу, 
капсули культури.

• Творче завдання  – творча робота в 
певному жанрі  – створення п’єси, ві-
рша, пісні, відеоролика.

• Аналітичне завдання  – пошук та сис-
тематизація інформації.

• Детектив, головоломка, таємнича іс-
торія – висновки на основі суперечли-
вих фактів.

• Досягнення консенсусу  – вироблення 
рішення по гострій проблемі.

• Оцінка – обґрунтування певної точки 
зору.

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВЕБ-КВЕСТУ В НАВЧАННІ 
ІНОЗЕМНІЙ МОВІ

Петухова О. І.
Кандидат філологічних наук Доцент  
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

Ключові слова: веб-квест, конструктивний підхід, Інтернет.
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• Журналістське розслідування  – 
об’єктивний виклад інформації ( поділ 
думок і фактів ).

Квест може виконуватися індивідуаль-
но. Проте, при вирішенні квесту групова 
робота є більш переважною. Перш ніж 
розділити учнів на малі групи, всі студен-
ти знайомляться з загальною інформаці-
єю з досліджуваної теми, тим самим за-
нурюються в проблему майбутнього про-
екту. У ході вирішення веб-квесту, вивча-
ючи матеріал і обговорюючи його, 
студенти повинні відповісти на одне за-
гальне питання дискусійного характеру.

Крім того, результатом роботи з веб- 
квестом є публікація робіт учнів у вигляді 
веб-сторінок і веб-сайтів. Також матеріа-
ли можуть бути представлені у вигляді 
усного виступу, комп’ютерної презентації, 
мультфільму і т.д.

Веб -квест має наступну структуру [4]:
• вступ – короткий опис теми веб- квес-

ту де чітко описані головні ролі учас-
ників або сценарій квесту, попередній 
план роботи, огляд всього квесту;

• формулювання задачі та опис форми 
подання кінцевого результату;

• порядок роботи і необхідні ресурси  – 
опис послідовності дій, ролей і ресурсів, 
необхідних для виконання завдання;

• опис процедури роботи;
• критерії оцінки;
• висновок  – короткий опис того, чому 

зможуть навчитися учні, після вико-
нання даного веб -квесту;

• використані матеріали;
• коментарі для викладача.
Б. Додж рекомендує використовувати 

від 4 до 8 критеріїв, які можуть включати 
оцінку дослідницької та творчої роботи, 
якості аргументації, оригінальності робо-
ти, навичок роботи в мікрогруп, усного 
виступу, мультимедійної презентації, 
письмового тексту і т.п.

Веб -квест має ряд переваг, які сприя-
ють вирішенню завдань при вивченні іно-
земної мови:

• забезпечує автономність і самостій-
ність студентів;

• розвиває комунікативну компетенцію;
• мотивує студентів до застосування 

мовних знань і вивчення нового мов-
ного матеріалу та спонукає до розви-
тку критичного мислення;

• організовує роботу над будь-якою те-
мою у формі цілеспрямованого дослі-
дження, як протягом кількох годин, 
так і декількох тижнів.

Таким чином, навчання стає менш орі-
єнтованим на викладача, а студент стає 
більш відповідальним за свої власні зна-
ння і сам процес отримання знань: він 
повинен організувати власний час, вирі-
шити які матеріали можуть бути викорис-
тані для виконання завдання, в якій формі 
представити свою точку зору.

До заняття, спрямованого на формуван-
ня професійних компетенцій, висувають-
ся такі вимоги: наочність, емоційність, 
яскравість, зміна видів діяльності, забез-
печення активності учня, роль викладача 
як консультанта й організатора, вибір ра-
ціональних методів стимулювання і 
контролю. В даний час, в умовах активно-
го впровадження комп’ютерних техноло-
гій в освітній процес, багато з цих вимог 
можна реалізувати з використанням муль-
тимедійних технологій.

Доцільність застосування мультимедіа 
в освіті можна проілюструвати на бага-
тьох прикладах. Як правило, презентації, 
супроводжувані красивими зображення-
ми, звуком або анімацією, набагато при-
вабливіші, ніж статичний текст, вони мо-
жуть підтримувати достатній емоційний 
рівень, що доповнює представлений мате-
ріал, сприяючи підвищенню ефективності 
навчання.

Позитивних аспектів використання 
мультимедійних технологій в освіті до-
сить багато,серед яких є основними на-
ступні:

• вдосконалення методів і технологій 
відбору змісту освіти,

• підвищення ефективності навчання за 
рахунок його індивідуалізації та дифе-
ренціації, використання додаткових 
мотиваційних важелів,
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• організація нових форм взаємодії в 
процесі навчання,

• зміна змісту і характеру діяльності 
студента і викладача.

До числа негативних аспектів можна 
віднести згортання соціальних контактів, 
скорочення соціальної взаємодії і спілку-
вання, індивідуалізм, труднощі переходу 
від знакової форми представлення знання 
на сторінках підручника чи екрані дис-
плея до системи практичних дій, що ма-
ють логіку, відмінну від логіки організації 
системи знаків.

Слід пам’ятати, що якщо студенту одно-
часно демонструють інформацію різних 
типів, він відволікається від одних типів 
інформації, щоб встежити за іншими, 
пропускаючи важливу інформацію, а ви-
користання засобів інформатизації часто 
позбавляє студентів можливості отрима-
ти свій власний досвід самостійно.

Індивідуалізація обмежує живе спілку-
вання викладачів і студентів, студентів 
між собою, пропонуючи їм спілкування у 
вигляді «діалогу з комп’ютером». Студент 
не отримує достатньої практики діалогіч-
ного спілкування, формування і форму-
лювання думки на професійній мові.

Нарешті, надмірне і невиправдане ви-
користання комп’ютерної техніки нега-
тивно відбивається на здоров’ї всіх учас-
ників освітнього процесу.

Інтерактивна дошка – це гнучкий ін-
струмент, що поєднує в собі простоту 
звичайної маркерної дошки з можливос-
тями комп’ютера. Під час роботи з інтер-
активною дошкою студент засвоює інфор-
мацію не тільки через аудіальний і візу-
альний канали сприйняття, але й через 
кінестетичний, що майже не використову-
ється в сучасній педагогіці.

Використовуючи інтерактивну дошку 
на аудиторному занятті можна розшири-
ти можливості лекції та провести комбі-
новану форму заняття, на якому вона буде 
виступати в якості інструменту демон-
страції наочного матеріалу, інструменту 
виконання вправ, а також для закріплення 
отриманих знань[5].

Основні можливості, які надає інтерак-
тивна дошка при навчанні іноземній мові, 
це:

1. Використання на уроках таблиць, ві-
деоматеріалів, довідкових матеріалів, а 
при аналізі текстів – схем та електронних 
словників. Використання готових малюн-
ків, різноманітних Web- ресурсів, відеома-
теріалів за темою навчального заняття 
дозволяє нестандартно організувати мов-
ну ситуацію, навчати постановці питання, 
складання висловлювання, організації ді-
алогу, причому робота з відеоматеріалами 
значно розширює обсяг сприйманої учня-
ми інформації. Електронні матеріали міс-
тять більш цікаві дидактичні вправи, ніж 
підручники: побудову різних граматичних 
конструкцій, сортування матеріалу, його 
порівняння, виділення, розпізнавання. 
Позитивно позначається використання 
електронних навчальних матеріалів на 
розвитку уваги, зорової пам’яті, сприй-
няття, техніки читання.

2. Створення посилання з одного файлу 
на інший (наприклад, з аудіо файлу можна 
зробити посилання на відео файл, на Ін-
тернет – сторінки і навпаки) дозволяє не 
витрачати час на пошук потрібних ресур-
сів і зробити урок більш органічним. Вір-
туальний магнітофон дозволяє одночасно 
прослуховувати аудіо-файли і проводити 
запис. Можна включати звук і відео, зупи-
няти їх трансляцію при необхідності, щоб 
перепитати, уточнити, перевірити матері-
ал уроку. Всі позначки, записи, питання, 
додані на дошку протягом заняття, можна 
не тільки зберегти і відтворити, але і роз-
друкувати. Студенти можуть вносити змі-
ни в текст, заповнювати таблиці та схеми, 
коментувати матеріал безпосередньо біля 
дошки за допомогою маркера.

3. Створювати презентації в Microsoft 
Power Point та інших програмах. Це дозво-
ляє зняти труднощі при навчанні моноло-
гічного мовлення і надають студентам 
більше впевненості, розвивають творчий 
потенціал студентів і допомагають їм подо-
лати комунікативний бар’єр. При підготов-
ці монологічного і діалогічного висловлю-
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вань студенти створюють мультимедійні 
презентації, які супроводжують їх мову. Це 
дозволяє зробити мову студентів більш на-
очною, надати їй виразність, ввести всіх 
студентів у ситуацію спілкування.

3. Створювати інтерактивні уроки в 
спеціальних програмах, що поставляють-
ся з інтерактивними дошками, наприклад, 
до дошки SmartBoard іде програмний за-
сіб Smart Notebook.

4. Використовувати інтерактивні пре-
зентації, створені іншими викладачами 
предметниками, які викладаються на різ-
них сайтах Інтернет – спільнот.

5. Використання електронного варіанту 
конспекту лекцій, розробленого викладачем, 
допоможе при записі матеріалів студентами. 
При цьому не вимагається вміння працюва-
ти зі спеціальними програмами, однак змен-
шується час на запис на дошці теми уроку, 
термінів, іноземних слів і абревіатур.

6. Використання інтерактивних на-
вчальних курсів і модулів.

7. Використовувати конструктори для 
створення інтерактивних курсів (Course-
Lab, Moodle, Microsoft LCDS ). Таке серед-
овище дозволяє викладачеві, не маючи 
навичок програмування, оформити свої 
напрацювання, конспекти лекцій, існуючі 
презентації і тести в єдину оболонку. 
Створений курс може бути складною іє-
рархічною або лінійною структурою, міс-
тити текстові та мультимедійні дані, ви-
користовуватися при віддаленому, дис-
танційному навчанні.

На комбінованих заняттях з викорис-
танням інтерактивної дошки можливі:

• активна участь студента в ході освоєн-
ня нового матеріалу;

• перегляд потрібних пунктів меню програм;
• виконання розроблених викладачем 

вправ;
• проведення тестування з питань або 

розподіл понять і об’єктів за категорі-
ями ( використовуючи можливості 
Drag and Drop );

• перегляд навчального відеоролика ;
• запис потрібних понять з опорою на 

дошку;

• захист власного творчого проекту з 
підготовленим заздалегідь матеріалом;

Це лише деякі можливості, які сприя-
ють формуванню пізнавальної активнос-
ті, мотивації студента, отриманню необ-
хідних навичок і умінь, поліпшенню нао-
чності, інтенсифікації проведеного занят-
тя, що і є складовими процесу формування 
професійних компетенцій.

Створення презентацій, призначених 
для використання на інтерактивній дош-
ці, вельми актуальне сьогодні. Подібна 
робота становить інтерес для студентів, 
які стають ініціативної творчою групою, 
закріплюють отримані раніше знання та 
вміння: робота з презентаціями, пошук 
інформації в Інтернет, робота зі звукови-
ми файлами, написання програмних кодів 
у VBA і т.п. Студенти, виконуючи завдан-
ня біля інтерактивної дошки, закріплюють 
отримані знання.

Звичайно, не потрібно забувати, що ін-
терактивна дошка – це не статичне зобра-
ження, як текст у підручнику – вчитель не 
тільки має право, але і повинен викорис-
товувати візуальні ефекти для виділення 
головного на екрані (заголовки, поняття і 
т.п.). і анімацію об’єктів – при правильно-
му її використанні вона дозволяє привер-
нути увагу студентів до вмісту екрану.

Деякі інтерактивні дошки супроводжу-
ються системами голосування, планше-
тами та іншим супутнім обладнанням, 
яке дозволяє організувати зворотний 
зв’язок зі студентами з мінімальними ви-
тратами часу.

Перераховані проблеми і протиріччя 
говорять про те, що застосування 
мультимедіа-засобів у навчанні за прин-
ципом “чим більше, тим краще” не може 
привести до реального підвищення ефек-
тивності системи освіти. У використанні 
мультимедіа – ресурсів необхідний зваже-
ний і чітко аргументований підхід.
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З рoзвиткoм iнфoрмативнoстi сучаснoгo 
суспiльства, яке характеризується 
зрoстанням кiлькoстi друкoваних та 
Iнтернет-видань, рoль загoлoвку пoстiйнo 
зрoстає. Його основне завдання – привер-
нути увагу читача та зацiкавити його, 
тобто забезпечити максимальний вплив 
на адресата через використання низки 
мовних засобів.

В публiцистицi, саме загoлoвoк висту-
пає нoсiєм кoнцентрoванoгo змiсту, 
мiстить oснoвну iдею тексту та є йoгo 
смислoвим ядрoм. Загoлoвoк завжди є 
oрганiзуючим елементoм тексту. Його зна-
чення зростає і розвивається через безлiч 
кoнтекстуальних значень найрiзнo-
манiтнiших мoвних oдиниць, які просте-
жуються у текстi. Саме тoму загoлoвoк 
зазвичай потребує пoвернення дo нього 
пiсля ознайомленням з текстом статті. 
При цьoму йoгo семантичне значення 
мoже зазнавати значних змiн пiд впливoм 
усьoгo тексту. 

Дoслiдження мас-медійних загoлoвків є 
актуальнoю прoблемoю сучаснoї 
лiнгвiстики, вирiшенням якoї активнo за-
ймалися і займаються такі вчені-лінгвісти, 
як: Л.  O.  Кoрoбoва, Л.  Ф.  Грицюк, 
O. С. Тoлoмасoва, Н. O. Кoжина, Г. Я. Сол-
ганік, O.  М.  Траченкo. У працях цих нау-

ковців проаналізовано стру ктурнo-
синтаксичнi oсoбливoстi загo лoвків 
пoетичних, худoжнiх, газетних текстів. 
Значна увага придiлялася прoблемi 
спiввiднoшення загoлoвка та oснoвнoгo 
тексту пoетичних i худoжнiх твoрiв, ре-
кламних текстiв, газет. Специфiку загoлoвку 
в лiнгвiстичнiй науцi вчені розглядали в 
рiзних аспектах, прoте багатo специфiчних 
oсoбливoстей цьoгo явища все ще залиша-
ються недoстатньo вивченими.

Мас-медійні, зокрема газетні загoлoвки 
мають низку стилiстичних oсoбливoстей, 
oднiєю з яких на сьогодні є відсутність 
чітких меж публi цистич нoгo стилю, у 
якoму викoристoвується все бiльше 
ресурсiв рoзмoвнoгo стилю. Можливо, 
це зумoвленo прагненням журналiстiв 
зрoбити матерiал бiльш дoступним, 
зацiкавити якoмoга бiльше пoтенцiйних 
читачiв. Характернoю oсoбливiстю 
газетнoгo загoлoвку є викoристання 
ширoкoгo спектру виразних засoбiв, та-
ких, як метафoри, епiтети, iрoнiя, гра 
слiв тoщo. Загалoм на характеристику 
публiцистичнoгo стилю британських га-
зет впливає вiдoмий рoзпoдiл видань на 
серйoзнi, абo “quality”: The Times, The 
Guardian, The Independent та масoвi абo 
“popular”, серед яких: The Daily Mirror, The 
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People, The Daily Express та iншi [4, c. 57].
Функцioнальне призначення загo лoв-

кiв  – кoрoткo викласти змiст статтi 
викори стовуючи найбiльш сенсацiйний 
спосіб. Для влучнoгo вираження гoлoвнoї 
iдеї статтi у загoлoвках викoристoвуються 
різноманітні стилiстичнi засоби: 

Фoнетичнi (алiтерацiя, асoнанс, звукo-
наслiдування, ритм i рима): Bankers carry 
on unabashed, unscathed and unashamed 
(The Guardian); The week the welfare war 
broke out (The Guardian);

Графiчнi (пунктуацiя, велика лiтера, 
курсив, лапки, щo видiляють oкремi слoва, 
слoвoспoлучення, речення, взятi з виступiв 
тих чи iнших пoлiтичних дiячiв);

Лексичнi (пoетизми, архаїзми, неo лo-
гiзми, запoзиченi слoва та термiни, 
рoзмoвнi слoва абo кoллoквiалiзми, 
жаргo нiзми, прoфесioналiзми). Скo рo-
чення та абре вiатури такoж зустрiча-
ються в загoлoвках, хoч i зазвичай 
ускладнюють їх рoзумiння. Наприклад: 
Sexting has become normal behaviour for 
young adults who date (Dailymail).

• Синтаксичнi виразнi засoби (елiптичнi 
кoнструкцiї, апoсioпеза, нoмiнативнi ре-
чення, пoвтoр, перелiчення, iнверсiя) та 
стилiстичнi прийoми (паралелiзм, хiазм, 
анафoра, ритoричне запитання, парце-
ляцiя): Do you have Christmas spirit? (The 
Guardian); Tragedy or triumph? Russians 
agonise over how to mark 1917 revolutions. 
(The Guardian).

•  Семасioлoгiчнi виразнi засoби 
(метафoра, антoнoмазiя, метoнiмiя, пе-
рифраза, iрoнiя, епiтет, алюзія, гiпербoла, 
мейозис, порівняння, антитеза, оксюмо-
рон, каламбур, зевгма): Robshaw ready to 
tame the Welsh dragon in his own lair (The 
Times); How the British Library is breathing 
life into old books (The Guardian).

Аналiзуючи характерні oзнаки загoлoвка, 
важливо такoж ураховувати йoгo прагма-
тичий аспект, його вплив на адресата. 
Прагматичнiсть загoлoвка зумoвлюється 
йoгo спрямуванням у трьoх напрямках: 1) 
oрiєнтацiєю на текст (йoгo прoспективний 
характер), 2) автoцентричнiстю (реалiзацiя 

автoрських iнтенцiй, автoрськoгo бачення 
свiту), 3) антрoпoцентричнiстю (oрiєнтацiя 
на адресата, тoбтo задoвoлення йoгo 
iнфoрмацiйних, естетичних i духoвних 
пoтреб), якi надають загoлoвку прагма-
тичнoгo впливу [2, с. 370].

Досліджуючи мас-медійні заголовки 
необхідно зазначити й те, що в загoлoвках 
i текстах сучасних засобів масової ін-
формації цитуються: фразеологізми, 
лiте ра турнi твори, біблеїзми, тексти 
пoпулярних пісень, назви фiльмiв та 
фрази з них, заклики, девiзи та лозунги, 
iстoричнi й мiфoлoгiчнi пoдiї, oсoби, по-
няття, тoщo.

За класифікацією М.  О.  Шамелішвілі га-
зетний заголовок може виконувати чотири 
прагматичні функції: інформативну, 
експресивно-оцінну, спонукальну та ре-
кламну [7]. Беручи до уваги зазначену кла-
сифікацію, проаналізуємо низку заголовків:

• Інформативну функцію виконують за-
головки, в яких коротко надається інфор-
мація про зміст тексту: Final evacuees leave 
eastern Aleppo as Assad regime takes control 
(The Guardian, December 22, 2016); 
Groundbreaking study finds BLINDING 
superbugs could stop them in their tracks 
(Dailymail, December 22, 2016).

•  Експресивно-оцінна функція прита-
манна заголовкам, в яких вільно, інколи 
навіть фамільярно висловлюються про 
формальні події та відомих осіб: Brad Pitt 
hits out at Angelina Jolie as he files to get 
documents sealed in ugly child custody war 
(The Guardian, December 22, 2016); Just who 
will love a smart Alec [Baldwin]? (The 
Guardian, June 16, 2012).

•  Спонукальну функцію виконують за-
головки, в яких явно виражений заклик до 
дії, часто у формі наказові речення: Don’t 
forget history (Philstar, December 2, 2016).

•  Рекламна функція полягає у наданні 
заголовку яскравості, виразності, прива-
бливості для читача. Всі заголовки, що 
містять стилiстичнi прийoми та експре-
сивно забарвленні елементи, окрім наве-
дених вище функцій, завжди виконують 
й рекламну. Іноді рекламність заголовка 
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приймає “драматизуючий” характер, тим 
саме штучно перебільшуючи значення 
одного з елементів тексту: Boris goes in 
for the kill! (Dailymail, February 21, 2016).

Таким чином, можна стверджувати, що 
використання стилістичних прийомів та 
експресивних засобів є надзвичайно важли-
вим елементом при створенні якісного за-
головку. Такі функції заголовку як номіна-
тивна, інформативна та експресивна, пови-
нні бути реалізовані ефективно, адже вони 
забезпечують інформування та зацікавлен-
ня майбутнього читача. Заголовок має бути 
цікавим, влучним, інформативним, інтригу-
ючим, коректним і таких рис він набуває 
завдяки використанню низки стилістичних 
прийомів та експресивних засобів.
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У літературному житті США кінця ХХ 
ст. особливий інтерес викликає творчість 
письменників-постмодерністів, які беруть 
активну участь в експериментальних 
культурних процесах. Творчий доробок 
таких авторів засвідчує становлення но-
вітньої течії в її межах. Провідними й 
плідними фігурами літературного життя 
США стали, серед інших: Т.Пинчон, 
Дж.Барт, Дж. Бартельм, Дж. Ірвінг. У твор-
чості цих письменників спостерігається 
оригінальна взаємодія різних культурних 
традицій і художніх стилів, властивих різ-
ним світоглядним парадигмам.

Одне з провідних місць серед американ-
ських письменників українського похо-
дження належить Чаку Палагнюку. Рома-
ни письменника незмінно привертають 
зацікавленість читацької аудиторії та кри-
тики. Майже всі вони нагороджені літера-
турними преміями, перекладені багатьма 
мовами світу. Стильову манеру Чака Па-
лагнюка вважають центральною і для фе-
номена нового трансгресивного, мініма-
лістського роману. Утім твори письмен-
ника не піддаються однозначній класифі-
кації, потребуючи глибокого  аналізу з 
урахуванням мовних, літературних та 
культурологічних чинників. Відтак метою 
цієї розвідки є аналіз образу ненадійного 
наратора у фактурі роману Ч. Палагнюка 

“Fight Club” (1996). Завдання полягає у 
тому аби з’ясувати, що саме у мовній по-
ведінці наратора примушує читача сприй-
мати його точку зору з певними застере-
женнями. Для цього спробуємо окреслити 
основні параметри та причини ненадій-
ності оповіді наратора у тексті роману 
“Fight Club”, який є водночас і головним 
героєм твору. Наратор у романі є гомодіє-
гетичним (що є типовим для ненадійних 
нараторів, ненадійні гетеродієгетичні на-
ратори зустрічаються рідко), само обма-
нутий (не усвідомлюючи, що відбувається 
у фіктивній реальності. Більше того, на-
скільки це можливо, чесно говорить про 
свій ментальний стан. Заплутано веде 
оповідь, сам не розуміючи того.

I haven’t slept in four days. With her 
watching, I’m a liar. She is a fake.

She is the liar. At the introductions, tonight, 
we introduced ourselves: 

 I’m Bob, I’m Paul, I’m Terry, I’m David.
 I never give my real name. [9, 22-2]
Оповідна канва сюжету розкривається 

через 1-у особу. Це молода людина 
(справжнього імені не довідаємось), яка 
живе життям середнього статистичного 
американця. Він працює в конторі 
автомобільної будівельної компанії і чи-
мало часу проводить у відрядженнях. 
Оповідач мучиться від безсоння і доволі 

НЕНАДІЙНА НАРАЦІЯ ЯК НЕВІД’ЄМНА ОЗНАКА ТЕКСТУ 
РОМАНУ FIGHT CLUB ЧАКА ПАЛАГНЮКА

Л.В. Довбенко
Львівський національний університет імені Івана Франка м. Львів, Україна

 У статті розглянуто компопненти ненадійності оповіді у сюжетній канві роману 
“Fight Club” Ч. Палагнюка. Авторка пропонує вважати ненадійну нарацію у фактурі 
проаналізованого роману продуктивним засобом виведення читача на інтерактивні 
позиції сприйняття й тлумачення художнього тексту, котрий не прогнозує простого 
опису подій.
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часто не в стані відрізнити сон і те, що на 
яву. Замість ліків лікар пропонує йому за-
йматися спортом і періодично відвідувати 
групу пацієнтів, які хворіють на 
невиліковні недуги. Так, щоденно після 
закінчення роботи, для нього починається 
паралельне життя – відвідування  
різноманітних груп підтримки. Це дає 
йому відчуття особистої власної 
значимості. 

В аналізі фактури тексту роману “Fight 
Club” (1996) зосередимося на розгортанні 
сюжету через призму першоособового на-
ратора та авторських відступів. Серцеви-
ною тексту цього художнього твору є 
оповідь. Саме вона несе основне художнє 
навантаження. Як композиційно-
мовленнєва форма оповідь дає уявлення 
про розвиток подій і їхню послідовність 
та є найпоширенішим способом  викладу 
інформації. Наратор суб’єктивно оповідає 
у причинно-наслідкових зв’язках про по-
дії, які в певний момент є для нього важ-
ливими, або ж замовчує інформацію, яка 
на його думку, є несуттєвою. Він є ключо-
вою фігурою тексту. Поняття наратора 
ототожнюють із поняттям оповідача, роз-
повідача чи повістяра, оскільки це є фік-
тивна особа, створена автором-
письменником. Наратор формує об’єкт 
розповіді, художній світ, може дистанцію-
ватися від оповіді, персонажів. Наратор 
може набувати ролі протагоніста, бути 
важливим персонажем, другорядною осо-
бою, простим спостерігачем[4] Наратор – 
“центр системи просторово-часових ко-
ординат, потрібної для урухомлення роз-
галуженого механізму дейктичної реферн-
ції, закладеної в мові й активно задіяної в 
будь-якому наративному тексті” [1,c.250]. 
У фігурі наратора втілюється свідомість, 
що забезпечує цілісність структури й ком-
позиції тексту. Важливе значення для до-
слідження  категорії наратора має класич-
на праця “Rhetoric of Fiction” (1961), на-
писана В. Бутом, у якій детально розгля-
нуто категорії ідеалізованого автора та 
наратора, надійного та ненадійного опо-
відачів.

 Отож, термін unreliable narrator був за-
пропонований В. Бутом (1961). Дослідник 
визначив ненадійність оповіді на основі 
того, чи наратор порушує чи дотримуєть-
ся норм і принципів ведення оповіді цього 
твору [5, с.158-159]. В. Бут зауважує, що 
“наратор зазвичай  радикально відрізня-
ється від ідеалізованого автора (implied 
author – переклад наш), який є його твор-
цем” [ibid.,152] Прикметно, що ідеалізова-
ний автор сам не веде оповіді, а натомість 
присутній у творі ‘ідеологічно’. Словом, 
наратор вважається ненадійним, якщо 
його висловлення відображають погляди 
та цінності, які відрізняються від поглядів 
та цінностей ідеалізованого автора.

Відповідно, поняття ненадійного нара-
тора тлумачиться як внутрішньо тексто-
вий конструкт взаємин між “постульова-
ним наратором” та ідеалізованим авто-
ром (друге “Я” автора) [ibid.,151]. Введен-
ня в наратив ненадійного оповідача 
забезпечує передачу естетичної свідо-
мості, імпульсів, енергетики автора до 
читача [3, c.17], збуджуючи у його свідо-
мості уявлення та роздуми, однотипні з 
авторськими. Як зауважує В. Бут, на від-
міну від надійного наратора, ненадійний 
змушує читача  робити висновок про 
персонажів або наратив із того, що не 
сказане. Таку наративну стратегію автор 
використовує для “підпільної комуніка-
ції” із читачем [5, c.304]. Вважається, що 
ненадійні наратори – це, передусім, опо-
відачі від першої особи. Варто зупинити-
ся на окреслених В. Рігганом випадках, 
коли читач має підстави сумніватися у 
вірогідності оповіді наратора. В. Рігган 
присвятив дослідження таким ненадій-
ним оповідачам, як шахраї, божевільні, 
простаки або клоуни, наголошуючи на 
зв’язках між девіантною або психічно не-
здоровою свідомістю і недостовірністю, 
що виявляється при описі життєвого до-
свіду. Він виокремлює такі типи акценту-
йованих нараторів: 

(1) наратор із перебільшеним Еgo; та-
кий, який страждає мегаломанією; схиль-
ний перебільшувати та вихвалятися; 
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(2) психічно хвора чи неврівноважена 
людина;  особа, що неадекватно тлумачить 
власні емоції, психічні стани та сприйнят-
тя; відповідно, неможливо довіряти його 
інтерпретації подій; 

(3) наратор-блазень, котрий не ставить-
ся серйозно до оповіді і свідомо грається з 
читачем, істинністю подій та ін., пересми-
куючи та спотворюючи персонажів, сю-
жет, точку зору;

 (4) наївний наратор, тобто світосприй-
няття якого є незрілим, інфантильним та 
обмеженим; 

(5) наратор-брехун – оповідач, який всу-
переч власній ментальній зрілості, поін-
формованості та обізнаності з подіями, 
свідомо веде неправдиву оповідь, лукавить, 
навмисно спотворює свою роль та подає 
себе та/чи інших у фальшивому світлі. Це 
зазвичай відбувається задля того, аби ввес-
ти в оману читача, причому нерідко заради 
того, аби приховати власну ганебну чи не-
пристойну поведінку в минулому [7, c.38].

Утім така типологія не може бути ви-
черпною і не може охоплювати повний 
спектр ненадійної нарації. Безперечно, 
важливо розрізняти рівні ненадійності в 
самому  тексті. На думку Ґ. Аллрат, їх є 
чотири: 1) рівень вигаданого світу-оповіді; 
2) рівень дискурсу; 3) рівень мови і 4) 
рівень структури тексту [6, c 53].

Аналіз тексту роману “Fight Club” (1996) 
свідчить, що маємо справу, в основному, з 
першим рівнем, який вважається най-
більш поширеним. Очевидними є також 
фіксовані вкраплення текстових сигналів 
ненадійсності: а) на рівні дискурсу (мета-
наративні коментарі про неспроможність 
наратора правдиво вести оповідь та роз-
думи про проблеми з пам’яттю [6, c.57]

Three weeks and I hadn’t slept. Three weeks 
without sleep, and everything becomes an out-
of-body experience. My doctor said,” Insomnia 
is just the symptom of something larger. Find 
out what’s actually wrong. Listen to your body”

I just wanted to sleep. I wanted little blue 
Amytal Sodium capsules,200-milligram-sized. 
I wanted red- and-blue Tuinal bullet capsules, 
lipstic-red Seconals.[9, c.19].

б) на різних мовних рівнях (суб’єктивні 
висловлення, вигуки). 

You wake up at Air Harbor International.
Every takeoff and landing, when the plane 

banked too much to one side. I prayed for a 
crash. That moment cures my insomnia with 
narcolepsy when we might die helpless and 
packed human tobacco in the fuselage. This is 
how I met Tyler Durden.

Because of his nature, Tyler could only work 
night jobs. Some people are night people. Some 
people are day people. I could only work a day 
job [9, c.25].

Оповідь роману ведеться з кінця, з 
кульмінаційного моменту. Оповідач пе-
ребуває на останньому поверсі хмарочо-
су під дулом пістолета Тайлера, знаючи, 
що будівля ось-ось взірветься. Найваж-
ливішим моментом у 1-ій главі є той 
факт, що наратор  знає, що він і Тайлер 
–це дві сторони його роздвоєної особис-
тості. Але ще не розкриває цей факт пе-
ред читачем. Оповідь починається так: 
Tyler gets me a job as a waiter, after that 
Tyler’s pushing a gun in my mouth… For a 
long time though, Tyler and I were best 
friends. People are always asking, did I know 
about Tyler Durden [9, c.11].

Цілком природно, що на  цьому етапі 
читач вважає Тайлера і наратора двома 
різними персонажами. Це практично три-
ватиме аж до кінця роману. І хоча вони 
зображені “як дві різні фігури, що діють 
на власний розсуд, ведуть свій власний 
спосіб життя” [8, c.29],утім імпліцитно з 
самого початку є певні ремарки, що су-
перечать такому зображенню.

     Використання особових займенників 
в оповідній організації тексту відіграє 
важливу роль впродовж усього розвитку 
подій у романі. І вже наступне речення: 
“The barrel of the gun pressed against my 
throat, Tyler says: ‘We really won’t die” [9, 
c.11] означає, що наратор розмежовує себе 
і Тайлера, в той час як Тайлер звертається 
до них обох. Було б підозрілим якби зброя 
в цей момент була єдиною загрозою. Адже 
у ході оповіді стає очевидно, що обидва 
персонажі знаходяться на висотному бу-
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динку, який має вибухнути через 10 хви-
лин тож вони обидвоє загинуть.

Іншим займенником в оповідній 
організації роману є займенник другої 
особи you. Таке безпосереднє покликання 
до другої особи говорить про розрив 
стосунків між наратором та Тайлером, а у 
ширшому розумінні – розриві між персо-
нажем та читачем. Іншими словами, це 
стосується не тільки читача, але й самого 
наратора і Тайлера. Це дозволяє наратору 
уникати уточнення, хто безпосередньо 
виконував дії – він сам чи наратор. 
Найчастіше це можна зустріти в епізодах, 
в які просочується думка “how to”. “To 
make a silencer, you just drill holes in the 
barrel of the gun, a lot of holes. … You drill 
the holes wrong and the gun will blow off 
your hand” [9, c. 11]. Так звана інструкція 
“не тільки демонструє як робити глушник 
до пістолета, але й як наратор і Тайлер 
зробили свої власні, не вказуючи, хто точ-
но свердлив отвори і чия рука може фак-
тично розірватися.  

У процесі аналізу тексту роману 
фіксуємо інші ремарки, які вплетені у кан-
ву роману, які дають можливість читачеві 
відкрити правду. Одна з символьних ду-
мок, яка постійно повторюються у тексті, 
закладена у реченні: «I know this because 
Tyler knows this” [9, c.12]. Читач робить 
висновок, що Тайлер розповів наратору 
всі свої хитрощі і не підозрює, що наратор 
знає все те, що і Тайлер, тому що вони по-
діляють одні й ті ж думки.

Отож, ненадійна нарація як невід’ємний 
атрибут тексту роману “Fight Club” Ч. Па-
лагнюка – це продуктивний засіб виведен-
ня читача на принципово активні позиції, 
техніка, що встановлює перспективи, які 

не передбачають простого опису подій [2, 
c.361]. Сама оповідна манера письменни-
ка  виявляє розмаїті моделі ненадійної 
нарації: від обмеженого, упередженого 
оповідача-обивателя до хворобливого, со-
ціального оповідача-шизофреніка з мно-
жинною особистістю. Активна зміна цих 
типів оповідних інстанцій свідчить про 
свідому гру автора з читачем. Ненадій-
ність наратора у проаналізованому тексті 
роману засвідчує трансгресивну катего-
рію відчуження, що поступово розвива-
ється у трьох вимірах: відчуження homo 
socialis від соціуму; відчуження homo 
socialis від об’єктивної дійсності; відчу-
ження homo socialis від самого себе. 
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Іноземна мова, зокрема, англійська, охо-
плює все більший ареал поширення у світі, 
зберігаючи високий статус «мови міжна-
родного спілкування». Навчання англій-
ської мови в середній школі має розвивати 
пізнавальний інтерес учнів, прищеплюючи 
зацікавлення до історії, культури, науки 
іноземних держав. Для успішного вивчен-
ня іноземної мови учням потрібна пози-
тивна мотивація – тобто бажання вчитися, 
безпосередня потреба у пізнанні.

Проблему мотивації та пізнавального 
інтересу вивчали: Н.В. Резнік, Т.С. Паніна, 
В.О. Сластьонін, Є.А. Меньшикова, А.М. 
Матюшкін, У. Глассер, О.М. Зайченко, А.К. 
Биков та інші.

У педагогічній практиці існують різні 
погляди на розуміння пізнавального ін-
тересу. Деякі вчені бачать в ньому лише 
прояв цікавості. Цікавість при цьому слу-
жить для пожвавлення змісту, збагачення 
методів навчання та форм роботи учнів 
середньої школи. Пізнавальний інтерес, 
на думку більшості вчених, є найважливі-
шою областю загального феномена «ін-
терес» [4, 18].

Вплив пізнавального інтересу на розви-
ток особистості забезпечується рядом 
умов. Серед них:

– рівень розвитку інтересу – його сила, 
глибина, стійкість;

– характер прояву інтересу в діяльності 
школяра  – аморфно-неясний, багато-
сторонньо-широкий, локально-стриж-
невий;

– місце пізнавального інтересу серед 
інших мотивів і їх взаємодія;

– спрямованістю інтересу  – на теоре-
тичне освоєння науки або на прикладні 
можливості знань;

– усвідомленість інтересу  – зв’язок з 
життєвими планами і професійними пер-
спективами [1, 49].

Зазначені умови забезпечують силу й 
глибину впливу пізнавального інтересу на 
особистість школяра. Становлення 
особистості школяра безпосередньо пов’я-
зане з розвитком його пізнавальних 
інтересів. Ми можемо виділити послідовні 
стадії розвитку інтересу: цікавість, 
допитливість, пізнавальний інтерес, тео-
ретичний інтерес.

Для того, щоб учні змогли досягти стадії 
теоретичного інтересу на уроках іноземної 
мови, слід розглянути дослідження 
методів, які активізують їх пізнавальну 
діяльність. Ефективність впровадження 
таких методів досі цікавить видатних 
педагогів та психологів сучасності. Тому 
вважаємо доречним аналіз деяких з них, 
насамперед, проблемного навчання, 
рольової гри, які вважаються класични-

МЕТОДИ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ 
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ми, а також того, що віднедавна активно 
використовується у шкільній практиці  – 
метод «круглого столу».

Проблемне навчання вважається одним 
із найбільш вдалих педагогічних методів 
для навчання іноземної мови. Основною 
характерною рисою проблемного навчан-
ня є те, що знання передаються школярам 
не у готовому вигляді, а здобуваються 
ними самостійно під час пізнавальної 
діяльності [6, 208]. Для ефективного вив-
чення іноземної мови необхідне напру-
ження інтелектуальних сил, яке виклика-
не проблемними навчальними завдання-
ми дослідницького характеру.

На основі правил створення проблем-
них ситуацій [3] розроблена система про-
блемних ситуацій, які доцільно викори-
стовувати під час навчання учнів грамати-
ки англійської мови. Слід відзначити 
основні типи проблемних ситуацій, які ми 
використовуємо у навчальному процесі.

Перший тип  – проблемна ситуація, що 
виникає при усвідомленні учнів 
недостатності своїх знань для пояснення 
нового мовного факту, наприклад, при 
вивченні різниці в значенні сполучень 
дієслова to stop з герундієм та з 
інфінітивом:

He stopped speaking. He stopped to 
speak.

Другий тип  – проблемна ситуація, що 
виникає при намаганні учнів застосовува-
ти засвоєні знання в нових практичних 
умовах, наприклад, при розгляді викорис-
тання Participle I у функції означення та 
обставини:

The student reading a book smiled. Reading 
a book, the student smiled.

Третій тип – проблемна ситуація, що ви-
никає при відсутності в учнів знань для 
його теоретичного обґрунтування практич-
но досягнутого результату виконання за-
вдання. Наприклад, при розгляді випадків 
використання в конструкції «складний до-
даток» після дієслів, які означають чуттєві 
сприйняття, Participle I замість інфінітиву:

I saw him cross the street. I saw him 
crossing the street.

Розглядаючи переваги проблемного 
навчання, підкреслюємо його значення у 
підвищенні мотивації навчання, оскільки 
при вирішенні проблемної ситуації ви-
никає пізнавальний інтерес, який вважа-
ється потужним мотивом навчання. Але 
постійне напруження заважає розвитку 
цікавості. Оптимальним рішенням при 
цьому стає уведення елементів рольової 
гри на уроці.

Рольова гра є, за визнанням вітчизня-
них та закордонних педагогів та психоло-
гів, ефективним активним засобом на-
вчання усного мовлення, який складає 
такі елементи навчального процесу, як 
інформаційну базу, творчість та прак-
тичні навички [5, 75]. Перевагами рольо-
вої гри виступають: високий показник 
активності учнів, мотивація до участі в 
грі шляхом виявлення знань, вмінь та на-
вичок, емоційність та творчість заняття. 
Важливим моментом рольової гри слід 
відзначити наявність обговорення теоре-
тичних питань уроку у комплексі з 
ігровою діяльністю.

Акцентування уроку іноземної мови на 
активному усному мовленні учнів може 
забезпечуватися не лише при грі, але й 
при моделюванні дискусії на певні теми із 
застосуванням методу «круглого столу».

Метод «круглого столу» [2] є одним із 
сучасних активних методів розвитку на-
вичок спонтанного мовлення. Його дореч-
но використовувати при вивченні усних 
тем. Наприклад, під час вивчення теми 
«Great Britain» групі учнів пропонується 
уявити себе членами туристичної компа-
нії, яка займається розробкою детального 
опису переваг і недоліків подорожей до 
Великобританії. Така дискусія завжди ви-
кликає інтерес в учнів, особливо в учнів, 
які добре знають визначні місця Велико-
британії.

У ході нашого дослідження ми дійшли 
висновків, що своєрідність пізнавально-
го інтересу полягає в різносторонньому 
розгляді світу предметів, явищ, деталізо-
ваному вивченні, самостійному добуван-
ні знань та у наполегливому подоланні 
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труднощів. Пізнавальна активність учнів 
середньої школи є важливим засобом по-
ліпшення навчально-виховного процесу 
школи, що сприяє ефективному вивчен-
ню іноземної мови учнями середньої 
школи.
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Розвиток технічних засобів та техноло-
гій в ХХІ столітті впливає на зміст та фор-
ми діяльності фахівців технічних напрям-
ків. Інформаційні технології сприяють 
розвитку міжнародних контактів. Такі 
контакти можливі в сфері визначення но-
вих технічних розробок, у сфері пошуку 
можливостей власної професійної реалі-
зації та у сфері власне професійної діяль-
ності за фахом. Також існує можливість 
встановлення контактів з метою пошуку 
варіантів навчання, а також власне на-
вчання (у традиційних навчальних закла-
дах, у визнаних фахівців або в організаці-
ях фахівців, на підприємствах відповідної 
галузі, у дослідних організаціях, також 
самостійне навчання) [2].

Безперечно, студент технічної спеціаль-
ності в сучасному світі має багато варіантів 
для професійної реалізації. Багато чого при 
цьому залежить від його власної ситуації. 
Це його конкретний напрямок спеціаліза-
ції, готовність оволодівати новими знання-
ми (близькими до його фаху або більш да-
лекими, іноді зовсім новими для фахівця), 
готовність до контактів, зокрема, міжна-
родних, які вимагають знання іноземної 
мови, готовність оволодівати новою іно-
земною мовою, що може включати оволо-
діння мовленнєвими засобами конкретної 
спеціальності або вдосконалення існуючих 
знань конкретної іноземної мови з ураху-
ванням також спеціальних її компонентів, 

а також видів мовленнєвої діяльності, які 
можуть бути потрібні у конкретній діяль-
ності. Це навички читання спеціальної лі-
тератури, усного та письмового мовлення у 
контактах з фахівцями різних рівнів та на-
прямків. Письмове мовлення також може 
включати різні напрямки. Це – ділове лис-
тування, вміння укладати необхідні доку-
менти, звіти, інформацію рекламного типу, 
технічні описи, наукові роботи [1]. Така 
мовленнєва діяльність також може мати 
свої рівні. В одних випадках фахівець ово-
лодіває тільки основами мови, в інших ви-
падках потрібним стає досконале знання 
мови, фахівець повинен володіти конкрет-
ною іноземною мовою навіть краще, ніж 
носії мови – фахівці конкретної галузі тео-
рії або практики. 

В сучасному мінливому світі можуть 
виникати нові обставини, які сприяють 
професійній діяльності фахівця. В залеж-
ності від ситуації фахівець має оцінити 
такі нові варіанти з урахуванням власних 
індивідуальних особливостей. Багато чого 
в такому випадку залежить від його влас-
них планів, потенційних знань, готовності 
до змін. Деякі періоди в житті та діяльнос-
ті фахівця можуть бути пов’язані з пошу-
ком можливостей самореалізації. Тут 
може бути потрібною готовність до ви-
вчення нових іноземних мов або вдоско-
налення існуючих мовних знань. Але 
можливі і періоди професійної реалізації 
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переважно в одному напрямку, що вима-
гатиме постійного вдосконалення знань 
іноземної мови загального та спеціально-
го змісту, або діяльність може бути 
пов’язана з такими завданнями, які не по-
требують або майже не потребують знань 
іноземної мови. Великого значення в су-
часному світі набуває знання англійської 
мови як мови міжнародного спілкування, 
мови наукових праць та наукової інфор-
мації. Тому фахівець, який володіє при-
наймні основами англійської мови може 
більш впевнено відчувати себе у сучасно-
му світі професійної діяльності. Навіть в 
оточенні інших мов, в країнах з іншими 
мовами фахівець з англійською мовою 
може успішно налагодити контакти з ін-
шими фахівцями. Англійська мова в таких 
випадках може допомогти ознайомленню 
з основами конкретної справи, а також, 
при необхідності, сприяти оволодінню, 
принаймні, мінімальними, знаннями ін-
ших місцевих мов.

Успішним мовним контактам допомагає 
широка загальна, технічна та мовна еру-
диція. Розвитку такої ерудиції сприяє гли-
бока загальноосвітня та спеціальна підго-
товка фахівця, яка формується на всіх 
етапах навчання, у різних формах додат-
кового навчання та самоосвіти. Сучасний 
фахівець повинен мати більш широкі зна-

ння, щоб реалізувати себе як людина та у 
професійній сфері. Це потрібно в сучасно-
му інформаційному суспільстві, де люди-
на опиняється під впливом різнопланової 
інформації, з якої потрібно вибрати необ-
хідне, оцінити можливості використання 
елементів інформації для розвитку загаль-
ного та професійного світогляду. Це допо-
може вірно відобразити у мисленні зв’язки 
та відносини об’єктивного світу, що спри-
ятиме прийняттю раціональних рішень у 
житті та професійній діяльності. В таких 
обставинах іноземна мова стає в житті 
фахівця не тільки одним з засобів профе-
сійної реалізації, але ще й засобом розви-
тку мислення, що сприяє вірному відобра-
женню дійсності у сучасному суспільстві.
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Nowadays the overall development and 
technological advances have created a global 
society and globalization has brought a lot of 
professions into the international domain. 
Consequently, professionals from various lin-
guistics backgrounds have to cooperate with 
the aim of further progress in scientific re-
search. Such situation requires the usage of 
the same language for communication in a 
multi-national scientific community. Due to 
its extensive use, English has become the 
most common language for international 
communication in a wide range of fields, in-
cluding medicine. Thus learning English for 
medical purposes is becoming more and 
more essential.

The term “English for Medical Purposes” 
refers to teaching of English for medical stu-
dents, doctors, nurses, and other personnel in 
the medical professions. It involves teaching 
and learning English for a utilitarian purpose, 
which is the optimal effectiveness of medical 
training, appropriate performance of work and 
high quality of health care. English for Medical 
Purposes is designed to meet the particular 
medical learners’ needs and focuses on the 
themes and topics specific to the medical 
sphere and on the unique language skills nec-
essary for medical professionals [4, 112]. 

Scientists agree that learning English for 
medical purposes involves not only master-
ing grammar, general and specialized vocab-
ulary, but also acquiring general and profes-
sional communication skills. In other words, 
students must know how to use the language 
correctly in the context of medical profes-
sions [3, 519]. But, despite receiving a passing 
score on their English tests, medical students 

are often unprepared for professional com-
munication and interaction with patients, 
which require great sensitivity and high level 
of language and communication skills. The 
reason of this is that teaching English for 
Medical Purposes is concentrated on teach-
ing language rather than on teaching doctor-
patient communication.

A substantial amount of research supports 
the benefits of effective communication for 
patients and physicians. Doctor-patient com-
munication is considered to be the central 
and significant element of health care. Fur-
thermore, physicians’ ability to communicate 
effectively is viewed as a key to a successful 
patient-doctor relationship. Researchers have 
concluded that excellent doctor-patient com-
munication has a great impact on better 
health outcomes, reduction of emotional dis-
tress in patients, their higher compliance to 
therapeutic regimens and satisfaction with 
health care services [6]. Besides effective 
doctor-patient communication helps to regu-
late patients’ emotions, ameliorates compre-
hension of medical information and allows 
better understanding of patients’ needs and 
expectations. It can also be a source of moti-
vation, reassurance and support, can rein-
force patients’ self-confidence and positive 
view of their health status, which can lead to 
better medical outcomes [1]. The physician 
with good communication skills encourages 
open communication which enables obtain-
ing more complete information, assists more 
accurate diagnostics, facilitates appropriate 
counseling and thus improves adherence to 
treatment plans that benefits long-term 
health. 

SUCCESSFUL DOCTOR-PATIENT COMMUNICATION  
AS THE KEY OBJECTIVE OF TEACHING ENGLISH 
FOR MEDICAL PURPOSES

Y. M. Ostraus
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We believe that one of the ways of improv-
ing medical students’ abilities to interact with 
patients is to consider successful doctor-pa-
tient communication as the key objective of 
teaching English for medical purposes. This 
means that during their English lessons, 
medical students should focus not only on 
studying grammar and vocabulary, develop-
ing practical language skills, and but also on 
studying some theoretical material about 
communication and doctor-patient interac-
tion in order to acquire professional commu-
nication skills.

The term skill is defined as “the ability to use 
one’s knowledge effectively and readily in exe-
cution or performance” [5]. Physician’s com-
munication skills include the ability to obtain 
information for setting a precise diagnosis, 
give professional advice, give therapeutic in-
structions, and establish considerate relation-
ships with patients. They are thought to be the 
core clinical skills in the practice of medicine, 
with the goal of achieving the best outcome 
and patient satisfaction, which are vital for ef-
ficient health care [1, 38]. S. Kurtz has distin-
guished between three types of communica-
tion skills: content skills (what doctors say, that 
is the information given by doctors), process 
skills (how doctors say it, e. g. how they ask 
questions, how well they listen or how set up 
explanation and planning with the patient), 
perceptual skills (what doctors are thinking 
and feeling e. g. awareness of and response to 
their own emotions and attitudes while inter-
acting with the patient) [2, 25]. 

Since all the skills are based on some 
knowledge, the first step in acquiring physi-
cian’s communication skills is to get the nec-
essary knowledge. But it is necessary to point 
out that just medical and language knowledge 
is not enough for this purpose. Doctor should 
know much more, for instance, types of com-
munication, appropriate questioning and lis-
tening techniques, how to make a positive 
first impression, reassure and show empathy, 
give advice and explain, interpret body lan-
guage and so on. We believe that teaching 
English for Medical Purposes has great po-
tential for teaching physician’s communica-
tion skills through providing the necessary 
knowledge and creating conditions for its use. 
To achieve this aim, the key objective of 
teaching English for Medical Purposes should 
be defined as successful doctor-patient com-
munication.
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В современном мире большое значение 
приобретает межкультурная коммуника-
ция. Информационные технологии предо-
ставляют широкие возможности для об-
мена письменными текстами. Поэтому 
для многих людей большую роль играет 
умение создавать письменные тексты на 
иностранном языке [1]. Такую цель они 
стремятся достигнуть в процессе обуче-
ния в высших учебных заведениях, в раз-
личных формах дополнительного образо-
вания, а также самостоятельно [2].

Умение составлять (создавать) письмен-
ные тексты – это достаточно широкое по-
нятие. Это может быть умение составлять 
простейшие письменные сообщения, ис-
пользуя при этом словари и другие спра-
вочные материалы. При этом в текстах 
могут иметь место нарушения требова-
ний нормы языка, не искажающие, одна-
ко, смысл высказывания. К умению созда-
вать письменные тексты может относить-
ся и умение самостоятельно составлять 
тексты высокого уровня, на различные 
темы, с учетом требований к различным 
типам текстов. Такое умение представляет 
собой в некоторой степени идеал, к кото-
рому постоянно стремятся, совершен-
ствуя общие и языковые знания. Иногда, 
напротив, осознавая под влиянием раз-
личных обстоятельств недостижимость 
такого идеала и понимая, что для дости-
жения конкретных практических целей 
такой идеал не является необходимым, 
некоторые люди определяют свою инди-
видуальную языковую «норму», которая 

также может определять уровень владе-
ния письменной речью. Для такой «нор-
мы» свою роль в первую очередь могут 
играть точность передачи фактов, сжа-
тость, выразительность текста, особенно-
сти его восприятия конкретными группа-
ми читателей и т.п. Говоря же об «идеале» 
владения письменной речью, не следует 
забывать, что тексты высокого уровня 
(здесь мы не обсуждаем художественную 
литературу, где творчество имеет свои 
ярко выраженные индивидуальные осо-
бенности) часто являются результатом 
коллективного труда. Это означает, что их 
могут составлять, обсуждать, проверять, 
утверждать многие люди. Большую роль 
при этом может играть также деятель-
ность консультантов, рецензентов, редак-
торов, корректоров и т.п. В то же время 
отдельные люди могут самостоятельно до-
стигать больших успехов в создании пись-
менных текстов высокого уровня (как тек-
стов художественных, так и текстов дру-
гих областей деятельности). Речь может 
также идти как о сухом, простом, деловом 
тексте, передающем факты (научные, тех-
нические, юридические, деловые тексты), 
так и об изысканном, красивом тексте, 
который кроме информирования должен 
воздействовать и на эмоции читателя (ху-
дожественные, публицистические тексты, 
тексты рекламы).Хотя и есть отдельные 
люди, которые в короткие сроки (букваль-
но сразу) могут создавать высококаче-
ственные письменные тексты, и к подоб-
ному мастерству надо стремиться, тем 
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более в эпоху быстротекущих событий и 
огромного количества информации, не 
следует забывать, что хороший текст тре-
бует, как правило, деятельной работы над 
ним в несколько этапов. Если планирует-
ся, что какой-либо конкретный текст дол-
жен иметь большое значение для дости-
жения каких-либо целей, и этому будет 
способствовать наряду с его содержанием 
и его форма, следует уделять работе над 
ним больше внимания, выделять для этой 
работы больше времени. И наоборот, 
практика часто свидетельствует, что если 
текст (или, по крайней мере, его форма) не 
имеет особого значения, то при его со-
ставлении не уделяют ему излишнего вни-
мания. Такой текст имеет только такую 
форму, которая позволяет выполнять его 
кратковременную информационную или 
коммуникативную функцию.

При работе над письменным текстом на 
его форму, на соответствие текста его це-
лям, на производительность труда боль-
шое влияние оказывают также физиче-
ское и психологическое состояние автора 
(составителя), его сосредоточенность, 
окружающая обстановка. Поэтому тем, 
кто систематически работает над создани-

ем сложных письменных текстов, важно 
учитывать вышеназванные факторы. Ко-
нечно, автор письменных текстов (пись-
менный переводчик) может быть в неко-
торых случаях поставлен в сложные усло-
вия (например, срочная работа, неопти-
мальное на конкретный момент времени 
психологическое и физическое состояние, 
неблагоприятное влияние окружения и 
т.п.) и должен уметь работать и в таких 
условиях. Есть люди, которые даже спе-
циализируются на работе в сложной и 
экстремальной обстановке. Но все же ра-
бота над сложными письменными текста-
ми требует создания благоприятных усло-
вий, что способствует высокому качеству 
текста, высокой производительности тру-
да автора, а также сохранению его здоро-
вья и хорошего самочувствия.
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В XXI веке большое распространение 
получают средства массовой информа-
ции. Для них особенно характерны публи-
цистические тексты. Публицистика имеет 
важное значение для формирования пред-
ставлений читателя об окружающем мире, 
поскольку это произведения, отражаю-
щие проблемы и явления жизни обще-
ства. Одна из особенностей публицисти-
ческих текстов состоит в том, что они мо-
гут содержать различные мнения, оценки, 
отражать отношение авторов, изданий, 
различных организаций к явлениям об-
щественной жизни. Такие мнения, оцен-
ки, отношения выражаются в публици-
стических текстах не только прямо, но и 
косвенно, что осуществляется с помощью 
различных литературных (стилистиче-
ских) приемов. Поэтому при изучении 
иностранного языка следует обращать 
внимание на публицистические тексты и 
их особенности [2]. В настоящей работе 
мы рассмотрим некоторые особенности 
публицистических текстов.

Особенности публицистических тек-
стов на немецком языке могут быть общи-
ми для публицистических текстов и на 
других языках (общие особенности), а 
могут быть характерными именно для не-
мецкоязычных текстов [1]. Например, к 
общим особенностям публицистических 
текстов может относиться употребление 
слов из разговорной речи (включая про-
сторечье), а также в некоторых случаях и 

диалектных слов. Эти слова могут употре-
бляться в публицистическом тексте для 
достижения определенных целей: дать 
оценку какому-либо явлению обществен-
ной жизни непосредственно или же в со-
вокупности с другими языковыми сред-
ствами, привлечь дополнительное внима-
ние читателя к какой-либо информации 
или проблеме, повлиять на эмоциональ-
ное состояние читателя, направить его 
мышление в необходимом автору направ-
лении.

Иногда применение определенных пу-
блицистических приемов может быть на-
правлено на инициирование дискуссий, 
когда информация, содержащаяся в кон-
кретном публицистическом материале, 
становится предметом общения многих 
людей, обсуждается в различных местах. 
Информация из такого публицистическо-
го текста, таким образом, распространя-
ется в обществе уже не только с помощью 
данного текста, но и через общение людей 
между собой, от человека к человеку. Это 
также одна из причин, когда автору пу-
блицистического текста может быть важ-
ным ввести в него именно слова разговор-
ного языка, при этом такие, которые от-
личаются эмоциональностью и вырази-
тельностью.

Создание публицистического текста 
для современных средств массовой ин-
формации может иметь также различные 
цели. Например, в одних случаях автор 
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стремится обратить внимание читателя 
на какие-либо факты или на явления об-
щественной жизни, в других случаях, 
напротив, нейтрализовать, завуалиро-
вать какое-либо событие. В таком случае 
автор стремится создать в конкретном 
публицистическом тексте впечатление, 
что конкретный факт все же обсуждается 
в средствах массовой информации, но в 
то же время отвлечь от него внимание 
читателя.

При создании публицистического тек-
ста автор может учитывать и социальные 
стереотипы как схематические, стандар-
тизированные образы или представле-
ния о социальном явлении или о каком-
либо объекте, факте. Такие схематиче-
ские образы и представления могут быть 
часто эмоционально окрашенными и об-
ладать большой устойчивостью. Выра-
жая привычное отношение людей к 
какому-либо явлению, сложившемуся 
под влиянием социальных условий и 
предшествующего опыта, конкретный 
социальный стереотип (образ, представ-
ление), учтенный автором публицисти-
ческого текста, может определять на-
правленность этого текста и решать в 
нем множество задач. Поэтому знание 
социальных стереотипов, характерных 

для другой страны, важно для понима-
ния публицистических текстов на ино-
странных языках. 

В современном мире во многих случаях 
средства массовой информации использу-
ются для создания определенных настрое-
ний в обществе, а также для влияния на ход 
политических событий. Поэтому знание 
особенностей публицистических текстов 
приобретает для их понимания и перевода 
дополнительное значение. Знание особен-
ностей немецкого публицистического тек-
ста поможет переводчику более точно пере-
вести его, передать не только факты, содер-
жащиеся в тексте, но и определить направ-
ленность текста, оценку события с точки 
зрения автора, издания или каких-либо ор-
ганизаций и лиц, влияющих на авторов и 
издания, и передать такую направленность 
и оценки в косвенной форме (с помощью 
различных стилистических приемов).
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Проблема взаимопонимания, взаимоу-
важения, открытости, диалога различных 
культур – это жизненная необходимость, 
так как современная эпоха  – это эпоха 
диалога. Связующим звеном между поко-
лениями выступает язык. «В языке народ 
выражает себя полнее и многостороннее, 
чем в чем-нибудь другом, не только в по-
следнем своём положении, но и историче-
ски. Все, что есть у народа в его быте и 
понятиях, и все, что народ хочет сохра-
нить в своей памяти, выражается и сохра-
няется языком»[4, с. 3].

Каждый язык  – прежде всего средство 
национального общения, и в нём отража-
ются специфические национальные факты 
материальной и духовной культуры об-
щества, которые он обслуживает.

Потребность изучения процесса комму-
никации людей, принадлежащих разным 
культурам, формирование умения видеть 
в языковых явлениях и фактах отражение 
феноменальных культурных особенно-
стей языка возникает особо остро в усло-
виях поликультурной среды. И это не 
случайно, та как она представляет пре-
красные возможности для углубления 
межкультурных связей. При этом в 
национально-языковой картине мира 
каждого народа находит свое непосред-
ственное воплощение менталитет нации, 
отражающий опорные концепты, поня-
тия, образы, символы, присущие ей. Зна-
чит, диалог культур – это путь осознания 
своей ментальности, который предпола-
гает не оценку культур (лучше, хуже), а 
определение своеобразия каждой из них 
путем сопоставления [1, с. 87].

Следует заметить, что в процессе меж-
культурного общения диалог культур не 
всегда носит характер дружеской встре-
чи. Незнание культуры собеседника по-
рою может явиться причиной непони-
мания и даже культурного шока. «Дело в 
том, что, даже владея одним и тем же 
языком, люди не всегда могут правильно 
понять друг друга, и причиной часто 
является именно расхождение куль-
тур»,  – замечают ученые Е. М. Вереща-
гин и В. Г. Костомаров в книге «Язык и 
культура» [2, с. 67].

Подтверждением этому могут служить 
следующие примеры: русский фразеоло-
гизм «заячья душа», «труслив как заяц» 
был воспринят китайскими студентами 
как некое одобрение, так как у китайцев 
заяц – символ доброты, а в русской культу-
ре он символизирует трусость. Сорока в 
Китае – символ счастья. Эта птица означа-
ет удачу и считается «птицей удоволь-
ствия». Трещащая сорока приносит хоро-
шие новости и весть о том, что придут 
гости. Сорока же в русском языке симво-
лизирует зловредную болтливость и воро-
ватость (отсюда – «болтлива как сорока», 
«вороватая сорока» и т. п.). В восприятии 
природы в русском и китайском языках 
имеется некоторая общность, существуют 
аналогичные фразеологизмы. Например, – 
хитёр как лиса – 像狐狸一样狡猾, – грязен 
как свинья – 像猪一样脏, – как рыба в воде 
– 如鱼得水: свободно, непринуждённо, хо-
рошо чувствовать себя где-либо.

В каждой национальной культуре мож-
но обнаружить специфические черты, ко-
торые играют особо важную роль в фор-
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мировании национального характера и 
национального менталитета.

Диалог культур в обучении опирается 
прежде всего, на понятие языковой карти-
ны мира. Картина мира – концептуальная 
модель мира. Она отображает единую при-
роду мира как универсальную понятийную 
систему, которая коррелирует с реальным 
миром на основе принципа отображения. 
[4, с. 9]. При этом, как замечает В. Н. Телия, 
«язык окрашивает через систему своих 
значений и ассоциаций концептуальную 
модель мира в национально-культурные 
цвета» [4, с. 215].

Картины мира, создаваемые и отражае-
мые языками существенно различаются. 
Например, даже такое объективное ощу-
щение как цвет, разные языки отражают 
по-разному. Например, в китайском язы-
ке жёлтый цвет особо почитаем. Во-
первых, считается, что это цвет роскоши, 
богатства и достоин только императора. 
Во-вторых, он служит символ центра. В 
китайской традиции каждой из сторон 
света соответствовали определённые цве-
та: востоку  – зелёный (голубой, синий), 
западу  – белый, югу  – красный, северу  – 
чёрный, центру – жёлтый.

По русской традиции желтый цвет ассо-
циируется обычно с печалью, разлукой, 
изменой, иногда с сумасшествием («жел-
тый» дом – дом для умалишённых, «жел-
тая пресса» – пресса бульварно – сенсаци-
онная).

Зелёный цвет для русских «звучит» поэ-
тично, романтично, наводит на мысль о 
колдовских глазах русалки, а в китайском 

языке зелёный цвет символизирует преи-
мущественно жизнь. Для китайцев дать 
кому-либо зеленый свет  – значит «разре-
шить кому-либо что-то делать», «открыть 
доступ куда-либо», кстати, такое значение 
цвета совпадает со значением в русском 
языке. Однако сходство на этом заканчива-
ется. В Китае зелёный цвет стал символом 
почты: почтальон носит зелёный костюм, 
почтовый ящик окрашен зелёной краской. 
В китайском языке называют человека, у 
которого высокомерное отношение к окру-
жающим, означает чёрную зависть.

Как видим, в каждом зыке отражено 
свое представление о мире. Человек прое-
цирует сложившиеся из ближайших на-
блюдений представления на большое про-
странство и большое время. Рождается 
картина мира, модель мира. Но для по-
знающего сознания недостаточно изучать 
одну лишь модель мира, «за пределами 
остается ее пограничная полоса и нет обо-
зримого целого», – считает Г. Д. Гачев [3, с. 
57]. Поэтому он берет несколько отлич-
ных друг от друга картин, сравнивает их, 
рассчитывая на более глубокое взаимное 
узнавание. Такая же задача должна стоять 
перед каждым преподавателем языковых 
дисциплин.
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Постановка наукової проблеми. 
Сьoгoдні дуже частo темою для активного 
обговорення та численних наукових 
дослiджень стає проблема використання 
сексизмів у засобах масoвoї інформації, 
зoкрема у мoві друкованих ЗМІ. Це досить 
помітно впливає на громадську думку, 
журналiсти частo вживають сексизми (чи 
то окремі слова, чи цiлi висловлювання, 
образи тощо) в засобах масoвoї інформа-
ції. Найчастіше прояви сексизму у мові 
друкованих ЗМІ трапляються через ба-
жання особи підкреслити важливість сво-
єї соціальної статі, але це відбувається че-
рез приниження прoтилежнoї статі. Ген-
дерний сексизм в мові викликає велику 
зацікавленість в лінгвістичних колах і є 
однією з важливих і не вирішених.

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Вивченням гендерних віднoсин у 
мас-медіа, займаються як зарубiжнi (C. 
Бем [1], Ш. Берн, К. Мишар-Маршаль, Л. 
Ірігаре, А. Кіріліна, Д. Спендер та ін.), так 
і вiтчизняні дослiдники (O. Гoрoшкo, В. 
Пoтапoв, О.Кісь, окремі  аспекти теми до-
сліджують А.Волобуєва [2], К. Левченкo, 
О.Марушевська [4], М. Скорик, Л.Таран 
[6] та ін.)

Мета статті та постановка завдань. 
Метою статті є дoслідження використан-
ня сексизмів у друкованих ЗМІ. Серед 
основних завдань дослідження – аналіз 

матеріалів в яких викриствують сексизми, 
аналіз фoрм вияву сексизму.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. С.Л. Бем, М. Кіммел відзначають, 
що: 1) існуючі стереотипи образів чолові-
ка і жінки діють як збільшувальне скло: 
відмінності між чоловіками і жінками під-
креслюються в набагато більшому ступе-
ні, ніж  вони є в дійсності [1]; 

 В економічно розвинених країнах чет-
вертою владою називають пресу, Вона 
створює світосприйняття і впливає на 
психіку. Визначає свідомість людини так 
само, як визначає її батьківський дім, шко-
ла, оточуючі тощо.

 Це також стосується і поглядів на нор-
мативні гендерні моделі. Вітчизняний ри-
нок пропонує стереотипні образи, які гля-
дачі повністю сприймають на підсвідомо-
му рівні, і категорично відмовляються  від 
змін, які продиктовані розвитком суспіль-
ства. Такі дії можна назвати відвертим 
порушенням гендерної рівності.

Яскравим прикладом вияву сексизму є 
матеріали в глянцевих журналах та про-
вінційних газетах, де змальовується образ 
жінки як намальованої ляльки, виставля-
ються еталони краси, що ставлять жінку у 
жорсткі рамки, нівелюється її інтелекту-
альний розвиток[5].

Ще яскравим прикладом вияву сексиз-
му є статті про жінок-політиків, в яких 

виокремлені основні характеристики гендерних стереотипів, їх складові, типи, влас-
тивості.
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Анотація. У статті піднято проблему вживання у мові друкованих ЗМІ сексизмів, 
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замість відтворення образу жінки як по-
літика, ділової особистості, робиться ак-
цент на її зовнішності[5].

Сексизм означає дискримінацію чи пев-
ні переконання за ознакою статті, тобто 
обмеження чи позбавлення прав жінок 
(або чоловіків) тільки тому, що їм прита-
манні відповідні статеві ознаки. Виділя-
ють 3 типи сексизму: індивідуальний («...
як для жінки ви водите машиною непога-
но...», «...як для чoлoвіка ви не пoганo 
ладите з дітьми...»), культурний (жінка – 
обов’язково домогосподарка) та інститу-
ціональний (чoлoвік пoвинен мати 
якийсь статус щoб йoгo сприймали в 
суспільстві.).

В українському суспільстві, сексизм 
спрямований переважно на осіб жіночої 
статі. Це стосується насамперед, як зазна-
чає К.Левченко, ставлення до жінки як 
об’єкта, позбавленого іншої соціальної 
значимості, крім репродуктивної. Відпо-
відно до сексистських стереотипів чолові-
ків наділяють великою кількістю позитив-
них якостей, у яких відмовлено жінкам: це 
– розум, мужність, фахова компетент-
ність, ініціативність, ризик тощо. [3; с.32].

Форми дискримінації чоловіків є не ре-
зультатом боротьби за гендерну рівно-
правність, а підсумком законодавчої ді-
яльності державних органів, у багатьох з 
яких домінують чоловіки. Така дискримі-
нація чоловіків є наслідком гендерних 
стереотипів, характерних для патріархату, 
які обмежують можливості не тільки жі-
нок, але й чоловіків.

Жінка, яка проявляє свої здібності, яка 
бажає реалізувати свій потенціал, часто 
вступає у конфлікт із традиційними по-
глядами оточення на місце жінки в сус-
пільстві і, можливо, до конфлікту з влас-
ним уявленням про себе як про особис-
тість. Жінки працюють і, в той же час, не-
суть велику частину обов’язків по дому і 
вихованню дітей. На шляху жінок до тра-
диційно чоловічих, високооплачуваних і 
високих за статусом робот існує безліч 
бар’єрів: культурні, юридичні, освітні. 
Жінки стикаються з завищеними вимога-

ми, дискримінацією. На чоловіків гендер-
ні стереотипи також впливають негатив-
но. До компонентів традиційної чоловічої 
ролі відносять норми успішності і статусу, 
розумової, фізичної й емоційної твердос-
ті, антижіночності. Для багатьох чоловіків 
повна (а для деяких і неповна) відповід-
ність цим нормам недосяжна, що викли-
кає стрес, в тому числі професійний, і 
призводить до компенсаторних реакцій: 
обмеження емоційності, гомофобії, 
нав’язливого прагнення до змагання й 
успіху і т.п. Однією з можливостей корек-
ції впливу гендерних стереотипів на жит-
тєдіяльність особистості та організацію 
ефективної взаємодії між гендерними гру-
пами в організаціях є дотримання психо-
логічних умов  і факторів, що сприяють 
зміні стереотипів. 

Зазначимо, що в Україні проблема бо-
ротьби з лінгвістичною дискримінацією 
за гендерною ознакою широко не обгово-
рюється й законодавчо не висвітлена, на 
відміну від зарубіжних країн. В багатьох 
державах світу, а також у внутрішній по-
літиці низки міжнародних організацій 
було здійснене гендерне мовне реформу-
вання, розроблені рекомендації щодо 
уникнення гендерно-дискримінаційних 
мовних моделей і заміни їх антисексист-
ськими альтернативами. Журналісти та 
ЗМІ можуть покращити ситуацію з ген-
дерним балансом за допомогою низки за-
ходів і кроків, зокрема: формувати нові 
бази даних контактів, дотримуючись ген-
дерного балансу; боротися й уникати  сек-
сизмів у викладі матеріалів.

Oтже, для тoгo щoб жити в розвинутій 
країні, де функціонує громадянське сус-
пільство  пoтрібнo відмoвитися від будь 
якoгo прoяву сексизму в ЗМІ. 
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Дослідженням процесу перекладу та 
стратегій займалися такі провідні науков-
ці як А. Чужакін, С. Спіркіна, О. Медвідь, 
І. Ізмайлова, В. Н. Комісаров, Н.  К.  Гар-
бовський, І. С. Алексеева, Р. К. Міньяр-
Бєлоручєв та ін. 

Актуальність дослідження визначаєть-
ся важливістю теоретичного осмислення 
проблем комплексних смислових пере-
кладацьких трансформацій у зв’язку з під-
вищенням ролі науково-технічного пере-
кладу, взагалі, та попитом на переклад 
директивних документів, зокрема. Адже, 
щороку відбувається стрімка модерніза-
ція та автоматизація аграрного сектору. 

Метою дослідження є визначити осо-
бливості принципу добору перекладаць-
ких прийомів при перекладі текстів з екс-
плуатації обладнання.

Об’єктом дослідження виступає лінг-
вістичні особливості інструкцій до польо-
вого комп’ютера як перекладознавча про-
блема.

Предмет дослідження – вибір прийомів 
перекладі інструкцій з англійської на 
українську мову.

Технічні прийоми й конкретна страте-
гія, що застосовує перекладач, багато в 
чому залежать від співвідношення вихід-
ної мови та мови перекладу, і характеру 
розв’язуваного перекладацького завдан-
ня. У конкретних умовах перекладацького 

акту вони реалізуються по-різному [1, с. 
167].

Розглянемо використання стратегії за 
принципом того, що зрозуміло переклада-
чеві, на прикладі інструкцій до польового 
комп’ютера Envizio Pro II.

Трансформація конкретизації також 
може призводити до втрати значення ви-
словлювання, наприклад: The Computer’s 
Controller, a small joy stick like button on the 
rear right side of the computer, lets you control 
the computer without the remote control [2, c. 
15]. – Комп’ютерний контролер – це кноп-
ка вибору напрямку, яка дає змогу перехо-
дити пунктами меню, не використовую-
чи пульт дистанційного керування [2, c. 
17]. Так, у наведеному прикладі дієслово to 
control означає управління комп’ютером, а 
у перекладі відтворена лише частина зна-
чення слова – переходити пунктами 
меню, тобто, інші функції управління не 
зазначені. Окрім цього, в наведеному при-
кладі використовується трансформація 
додавання: without the remote control від-
творене як не використовуючи пульт 
дистанційного керування.

Трансформація додавання використо-
вується для визначення природи поясню-
ваного явища, наприклад: NODE connects 
and communicating but optional features are 
not enabled [58, c. 20]. – Функція Вузол за-
безпечує можливість підключення і зв’язку, 

СТРАТЕГІЇ ПЕРЕКЛАДУ ІНСТРУКЦІЙ  
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канд. філол. наук, доцент кафедри іноземної філології і перекладу,  
Національний університет біоресурсів і природокористування України
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але додаткові функції не включені [3, c. 
21]. Так, у наведеному прикладі перекла-
дач додає слово функція, що робить пояс-
нення більш зрозумілим. Окрім цього, 
варто зазначити, що дієслівні фрази пере-
творюються на іменникові фрази: NODE 
connects and communicating but optional 
features are not enabled [2, c. 20].  – Функція 
Вузол забезпечує можливість підключен-
ня і зв’язку, але додаткові функції не вклю-
чені [3, c. 21]. Таким чином, мова перекла-
ду стає більш формальною, ніж мова ори-
гіналу. 

Додавання може також використовува-
тися при перекладі слова мовним кліше, 
наприклад: After selecting the country in the 
Country menu, some models may proceed with 
an additional option to setup the pin number 
[2, c. 19]. – Після підтвердження вибору 
країни у відповідному меню, в деяких моде-
лях може з’явитися додаткове вікно для 
встановлення PIN-коду [3, c. 21]. Також у 
наведеному прикладі використовується 
переклад за принципом «переклад змісту, 
а не букви оригіналу»: some models may 
proceed with an additional option to setup the 
pin number – в деяких моделях може 
з’явитися додаткове вікно для встанов-
лення PIN-коду.

Трансформація опущення часто поля-
гає в опущенні займенників, які стають 
очевидними в перекладі, а тому, не потре-
бують використання, наприклад: e-Manual: 
Allows you to read on screen full Manual [2, c. 
6]. – e-Manual: Дає змогу прочитати повно 
екранний посібник [3, c. 6]. Так, наведене 
речення перекладається як Дає (Вам) змо-
гу прочитати повно екранний посібник, 
але воно є зрозумілим і без займенника, 
тому в перекладі займенник випущено. 

Трансформація опущення часто може 
призводити до втрати важливих елемен-
тів змісту оригіналу, наприклад: When you 
turn the device on for the first time, a sequence 
of prompts and screens will assist you in 
configuring basic settings. To begin Setup, 
press the button POWER on your remote [2, c. 
7]. – Під час першого увімкнення пристрою 
послідовні екранні меню допоможуть на-

лаштувати основні параметри. Натис-
ніть кнопку POWER  [3, c. 8]. У наведено-
му прикладі опущення словосполучення 
To begin Setup призводить до нерозуміння 
користувачем причини виконання наве-
дених дій, а опущення словосполучення 
on your remote – до нерозуміння техніки їх 
виконання. Також варто зазначити, що в 
наведеному прикладі використовується 
заміна складного речення простим шля-
хом заміни дієслів іменниками: When you 
turn the device on for the first time, a sequence 
of prompts and screens will assist you in 
configuring basic settin [2, c. 7]. – Під час 
першого увімкнення телевізора послідовні 
екранні меню допоможуть налаштувати 
основні параметри [3, c. 8]. Це призводить 
до спрощення структури речення, а отже 
– до кращого його розуміння.

Підпорядкування речення тексту пере-
кладу під синтаксичні та граматичні нор-
ми української мови призводить до тран-
спозиції всього речення і в наступному 
прикладі: If you forget the PIN code, press the 
remote control buttons in the following 
sequence in Standby mode, which resets the 
PIN to “0-0-0-0”: MUTE → 8 → 2 → 4 → 
POWER (on) [2, c. 14]. – Якщо Ви забудете 
PIN-код, натисніть кнопки на пульті дис-
танційного керування у режимі очікування 
у такій послідовності, щоб скинути PIN-
код до «0-0-0-0»: MUTE → 8 → 2 → 4 → 
POWER [3, c. 15].

Наступний випадок використання 
транспозиції також викликаний синтак-
сичними та граматичними розбіжностями 
між мовою оригіналу та мовою перекладу: 
An administration fee may be charged if 
either: (a) an engineer is called out at your 
request and there is no defect in the product 
(i.e. where you have failed to read this user 
manual); (b) you bring the unit to a repair 
centre and there is no defect in the product (i.e. 
where you have failed to read this user manual) 
[2, c. 43]. – У перелічених далі випадках 
може стягуватися плата за обслугову-
вання: (а) Ви викликали спеціаліста, а 
виріб не пошкоджено (наприклад, якщо Ви 
не прочитали в посібнику користувача 
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про цю чи іншу проблему); (б) Ви принесли 
виріб до центру обслуговування, а його не 
пошкоджено (наприклад, якщо Ви не про-
читали в посібнику користувача про цю 
чи іншу проблему) [3, c. 44]. Також у наве-
деному прикладі спостерігається заміна 
дієслів пасивного стану дієсловами актив-
ного стану: an engineer is called out [2, c. 
43].  – Ви викликали спеціаліста [3, c. 44].  
Для останнього прикладу також характер-
на трансформація генералізації – іменник 
engineer відтворений у перекладі більш за-
гальним словом спеціаліст. 

Транспозиція в перекладі інструкцій 
часто стосується прийнятого порядку слів 
у реченні мови оригіналу та мови пере-
кладу, наприклад: The completed settings are 
displayed [2, c. 30]. – Внаслідок цього відо-
бразяться виконані налаштування [3, c. 
31]. Окрім цього, у наведеному прикладі 
використана трансформація додавання, 
метою якої є підкреслення причинно-
наслідкового зв’язку між діями користу-
вача і результатами, показаними на екрані 
пристрою.

Заміна часто стосується заміни мовного 
кліше одним словом, наприклад: Please 
make sure the following items are included with 
your field computer. If any items are missing, 
contact your dealer [2, c. 4]. – Перевірте на-
явність усіх перелічених елементів, які по-
стачаються з польовим комп’ютером. 
Якщо якогось елемента бракує, зверніться 
за місцем придбання виробу [3, c. 5]. Окрім 
цього, в наведеному прикладі використо-
вується граматична заміна – заміна множи-
ни на однину: If any items are missing, contact 
your dealer [2, c. 4].  – Якщо якогось елемен-
та бракує, зверніться за місцем придбання 
виробу [3, c. 5].  Також у наведеному при-
кладі використовується конкретизація зна-
чення – слово dealer, яке може означати як 
фірму-продавця, так і конкретного продав-
ця, у перекладі відтворене як місце при-
дбання приладу, тобто, користувачеві про-
понують звернутися до фірми-продавця 
техніки. 

Заміна множини на однину спостеріга-
ється і в наступному прикладі: The items’ 

colours and shapes may vary depending on 
the models [2, c. 16]. – Форма і колір еле-
ментів можуть бути дещо іншими залеж-
но від моделі [3, c. 16]. Так, в українській 
мові використання слів колір і форма у по-
дібному контексті є нетиповим, тому вони 
використані в однині. Окрім цього, у на-
веденому прикладі використовується до-
давання: may vary – «можуть змінювати-
ся» відтворене в перекладі як можуть 
бути дещо іншими, хоча для точної пере-
дачі словосполучення достатньо викорис-
тання фрази можуть бути іншими. 

Заміна у перекладі інструкцій стосується 
також заміни дієслів пасивного стану дієс-
ловами активного стану або навіть іменни-
ками, наприклад: Cables not included in the 
package contents can be purchased separately 
[2, c. 4]. – Кабелі, які не входять у комп-
лект, можна придбати окремо [3, c. 5].

Варто також зазначити, що в перекладі 
інструкцій може спостерігатись і проти-
лежна ситуація – заміна дієслів активного 
стану дієсловами пасивного стану або 
іменниками, наприклад: If you selected 
Manual, you can select whether to turn DST 
(Daylight Savings Time) On or Off. (Depending 
on the country)  [2, c. 26]. – Якщо вибрано 
пункт Вручну, для режиму переходу на 
літній та зимовий час можна встанови-
ти значення Вмк або Вимк (залежно від 
країни) [3, c. 27].

При перекладі значення функцій кнопок 
дієслова часто замінюються на іменники 
або взагалі випускаються, що викликане 
розбіжностями специфіки науково-
технічної мови оригіналу та перекладу, на-
приклад: Turns the Field Computer on and of  
[2, c. 7]. – Увімкнення і вимкнення польово-
го комп’ютеру  [3, c. 6]; Have direct access [2, 
c. 7]. – Безпосередній доступ [3, c. 6]; Displays 
information on the screen [2, c. 6]. – Відобра-
ження інформації на екрані [3, c. 7]. Заміна 
дієслів іменниками також типова для пере-
кладів назв підрозділів інструкції, напри-
клад: Menu Language: Select a Language [2, с. 
11]. – Мова меню: Вибір мови [3, c. 12].

Перекладознавчий аналіз текстів ін-
струкцій до сільськогосподарської техніки 
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дозволив з’ясувати, що при відтворенні 
текстів інструкцій до сільськогосподар-
ської техніки у перекладі найбільш до-
цільною стратегією є стратегія максималь-
ного відтворення змісту оригіналу. 

Це зумовлено наступними причинами:
• текст інструкцій характеризується ви-

користанням специфічної термінології, яка 
вимагає повного відтворення, а часто і по-
яснення, оскільки інструкції до сільськогос-
подарської техніки розраховані здебільшого 
на користувача-неспеціаліста. Таким чином, 
перекладати термінологію варто якомога 
повніше для того, щоб навіть людина, котра 
не знайома зі специфікою роботи техніки 
могла зрозуміти, про що йдеться мова, а, 
отже, необхідно підібрати найбільш загаль-
новживаний еквівалент терміну;

• при перекладі термінів та понять важ-
ливо використовувати найбільш конкре-
тизуючий еквівалент, що дозволить ко-
ристувачеві уникнути двозначного розу-
міння тексту;

• інструкції вимагають точного сліду-
вання вказівкам, тому двозначний або 
помилковий переклад може призвести до 
неправильної експлуатації техніки. Отже, 
текст повинен відтворюватися максималь-
но точно;

• важливим елементом перекладу ін-
струкції є консультативний переклад, 
який дозволяє вносити додаткові пояс-
нення до тексту перекладу, а отже, підви-
щують точність розуміння інструкції ко-
ристувачем;

• при перекладі інструкцій до сільсько-
господарської техніки важливо пам’ятати, 
що перекладається лише інструкція, а на-
писи на самій техніці залишаються мовою 

оригіналу, тому назви кнопок приладів, 
функцій, роз’ємів та інших матеріальних 
частин повинні наводитися як в оригіналі, 
так і в перекладі;

• оскільки характерним для інструкцій 
до сільськогосподарської техніки є ілю-
стративне пояснення, перекладач повинен 
вказувати читачеві, коли саме потрібно 
звернутися до ілюстративного матеріалу, 
навіть якщо це не вказано в оригіналі;

• перекладачеві необхідно зважати на 
використання перекладацьких трансфор-
мацій – якщо трансформації транспозиції 
та заміни є типовими для будь-якого тек-
сту, а додавання та конкретизація можуть 
використовуватися для підвищення якос-
ті розуміння користувачем вимог інструк-
ції, то генералізація та опущення часто 
призводять до двозначного розуміння ви-
мог або навіть до повного ігнорування 
однієї чи декількох вимог. 

Отже, перекладознавчий аналіз тексту 
інструкцій до польового комп’ютера 
Envizio Pro II дозволив з’ясувати, що при 
перекладі текстів інструкцій до цієї техні-
ки у перекладі найбільш доцільною стра-
тегією є стратегія максимального відтво-
рення змісту оригіналу, хоча стратегії пе-
рекладу часто використовуються в комп-
лексі. У вступній частині інструкцій 
можуть бути використанні й інші страте-
гії перекладу.
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В связи с появлением большого количе-
ства информации, что обусловлено ин-
тенсивным развитием информационных 
технологий, актуальной становится зада-
ча обучения чтению и переводу. Наиболее 
часто встречающихся в информационном 
поле типов текстов. Наряду с более ин-
формативными текстами, то есть с текста-
ми, целью которых является преимуще-
ственно передача фактов, актуальным за-
данием может стать также и изучение 
особенностей текстов, задачей которых 
является не только передача фактов, но и 
эмоциональное воздействие на читателя 
[1]. К таким текстам наряду с художе-
ственной литературой относятся также 
тексты публицистики и рекламы. В отли-
чие от художественной литературы такие 
тексты имеют свои особенности.

При чтении или переводе иноязычных 
текстов рекламы и публицистики могут 
возникать определенные трудности [4]. 
Это относится именно к тем читателям и 
переводчикам, которые работают над тек-
стом, который создан не на их родном 
языке. И, напротив, тексты рекламы и 
публицистики, особенно те элементы, ко-
торые, по мнению авторов этих текстов 
должны воздействовать на эмоции чита-

теля, легко понимаются людьми, для кото-
рых язы текста является родным. Это 
происходит потому, что родной язык, как 
правило, формируется в своей языковой 
среде, во взаимоотношениях людей между 
собой, в ситуациях, связанных с проявле-
нием эмоций, которые возникают в бес-
численных случаях применения разговор-
ной речи. В таких условиях человек, как 
правило, хорошо усваивает многообразие 
речевых средств, служащих для выраже-
ния эмоций, что позволяет ему легко по-
нимать их значение и чувствовать их от-
тенки. Иначе обстоит дело у людей, изуча-
ющих какой-либо язык как иностранный. 
В таких случаях, как правило, отсутствует 
эмоциональная языковая среда, которая 
порождает многообразие ситуаций, свя-
занных с проявлениями эмоций в разго-
ворной речи.

В большом количестве случаев люди, 
изучающие иностранные языки, по раз-
ным причинам находятся в таких ситуаци-
ях и изучают иностранный язык по таким 
методикам, где не воссоздается в полной 
мере эмоциональная языковая среда с бес-
численным множеством устных речевых 
контактов [6]. По социальным причинам 
(например, необходимость решать разноо-
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бразные задачи, связанные с профессио-
нальной деятельностью, а также с личной и 
семейной жизнью) далеко не каждый чело-
век, которому необходимо знание ино-
странного языка, может провести доста-
точно длительное время в среде соответ-
ствующего иностранного языка.

Технические средства обучения, созда-
ваемые на основе новейших технологий, 
также еще не могут в достаточной степени 
имитировать бесчисленные речевые си-
туации среды изучаемого языка. Боль-
шинство методик обучения иностранно-
му языку также направлено преимуще-
ственно на освоение информативной, а не 
эмоциональной части языка. Такая на-
правленность методик в большинстве 
случаев оправдана, поскольку для изуче-
ния иностранного языка необходимо в 
первую очередь овладеть информативной 
его частью. Потребности людей, изучаю-
щих иностранный язык, также заключа-
ются преимущественно в получении и 
передаче информации, содержащей сведе-
ния об определенных фактах. Эмоцио-
нальная сторона языка занимает в струк-
туре таких потребностей второе место. 
Даже если допустить ситуацию, что эмо-
циональная сторона иностранного языка 
будет такой же потребностью для кон-
кретного человека, изучающего иностран-
ный язык, как и информационная сторона 
этого языка, то все же, в большинстве слу-
чаев этот человек не сможет уделить эмо-
циональной стороне языка соответствую-
щее внимание. Причиной этому будут 
опять же отсутствие по разным причинам 
возможности находиться достаточное ко-
личество времени в языковой среде, а 
также социальные обстоятельства, заклю-
чающиеся в ограниченных времени и дру-
гих возможностях для полноценного изу-
чения иностранного языка. Поэтому 
предпочтение отдается информативной 
стороне языка, знание которой, даже на 
относительно низком уровне (знание 
только основных элементов лексики и 
грамматики иностранного языка) позво-
ляет решать многие коммуникативные за-

дачи [3]. А овладение информативной 
стороной языка на высоком уровне позво-
ляет решать уже сложные коммуникатив-
ные задачи, связанные преимущественно 
с информативными сферами деятельно-
сти (наука, техника, право, экономика, 
деловые отношения) практически на 
одном уровне с людьми, для которых со-
ответствующий язык является родным.

Публицистические тексты и тексты ре-
кламы имеют, как правило, много элемен-
тов, связанных с эмоциональной стороной 
языка. По вышеназванным причинам чте-
ние таких текстов и/ или перевод их могут 
быть связаны с определенными трудно-
стями для людей, язык которых по отно-
шению к этим произведениям является не 
родным, а иностранным. Поэтому для ра-
боты с публицистическими текстами и 
текстами рекламы требуются дополни-
тельные специальные знания. С одной 
стороны, эти специальные знания долж-
ны компенсировать те недостатки владе-
ния языком, которые связаны с отсут-
ствием достаточно длительной речевой 
практики в иноязычной среде, а с другой 
стороны, дать понимание особенностей 
публицистических текстов и текстов ре-
кламы как специальных текстов, имею-
щих свое предназначение и соответствую-
щую форму.

В настоящей статье мы рассмотрим осо-
бенности публицистических текстов. При 
этом учитываются возможности примене-
ния знаний этих особенностей при обуче-
нии чтению и переводу таких текстов.

Публицистические тексты характерны 
для современных средств массовой ин-
формации. Такие тексты имеют важное 
значение для формирования представле-
ний читателя об окружающем мире, по-
скольку они отображают актуальные про-
блемы и явления общественной жизни. 
Публицистика также обращается к явле-
ниям современности, которые отличают-
ся богатством складывающихся конкрет-
ных социальных ситуаций (в общественно-
политической, экономической, культурно-
идеологической и других сферах) [5, с. 
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214]. Одна из особенностей публицисти-
ческих текстов состоит в том, что они мо-
гут содержать различные мнения, оценки, 
отражать отношение авторов, изданий, 
различных организаций и лиц к явлениям 
общественной жизни. Такие мнения, 
оценки, отношения выражаются в публи-
цистических текстах не только прямо, но 
и косвенно, что осуществляется с помо-
щью различных литературных (стилисти-
ческих) приемов. Поэтому при изучении 
иностранного языка следует обращать до-
полнительное внимание на публицисти-
ческие тексты и их особенности.

Особенности публицистических тек-
стов могут быть общими для публицисти-
ческих текстов на всех языках, а могут 
быть характерными именно для конкрет-
ного языка. Например, к общим особен-
ностям публицистических текстов можно 
отнести употребление слов из разговор-
ной речи (включая просторечье), а также 
в некоторых случаях и диалектных слов. 
Эти слова могут употребляться в публи-
цистическом тексте для достижения опре-
деленных целей: дать оценку какому-либо 
явлению общественной жизни непосред-
ственно или же в совокупности с другими 
языковыми средствами, привлечь допол-
нительное внимание читателя к какой-
либо информации или проблеме, воздей-
ствовать на эмоциональное состояние 
читателя, направить его мышление в не-
обходимом автору публицистического 
текста направлении.

Иногда применение определенных пу-
блицистических приемов может быть на-
правлено на инициирование дискуссий в 
обществе. В этом случае информация, со-
держащаяся в конкретном публицистиче-
ском материале, может стать темой обще-
ния многих людей, обсуждаться во многих 
местах.

Информация из такого публицистиче-
ского текста, а вместе с ней и определен-
ные идеи, оценки, влияние, распростра-
няться в обществе уже не только с помо-
щью данного текста, но и через общение 
людей между собой, от человека к челове-

ку. Это также одна из причин, когда авто-
ру публицистического текста возникает 
необходимость ввести в него именно сло-
ва разговорной речи (просторечье, жар-
гон и т.п.), при этом такие, которые отли-
чаются особой эмоциональностью и вы-
разительностью.

Создание публицистического теста для 
современных средств массовой информа-
ции может иметь также различные цели. 
Например, в одних случаях автор стремит-
ся обратить внимание читателя на опреде-
ленные факты или на явления обществен-
ной жизни, в других случаях, напротив, 
нейтрализовать, завуалировать какое-либо 
событие. В последнем случае автор публи-
цистического текста может стремиться 
создать в конкретном публицистическом 
тексте впечатление, что конкретный факт 
все же обсуждается в средствах массовой 
информации, но в то же время отвлекать 
от него внимание читателей.

При создании публицистического текста 
автор может учитывать и социальные сте-
реотипы как схематические, стандартизо-
ванные образы или представления о соци-
альном явлении или о каком-либо объекте, 
факте. Такие схематические образы и пред-
ставления могут быть часто эмоционально 
окрашенными и обладать большой устой-
чивостью [2]. Выражая привычное отно-
шение людей к какому-либо явлению, сло-
жившемуся под влиянием социальных 
условий и предшествующего опыта, кон-
кретный социальный стереотип (образ, 
представление), принятый во внимание 
автором публицистического текста, может 
определять направленность этого текста и 
решать в нем различные задачи. Поэтому 
знание социальных стереотипов, характер-
ных для другой страны, важно для понима-
ния публицистических текстов на ино-
странных языках [7].

В современном мире во многих случа-
ях средства массовой информации ис-
пользуются для создания определенных 
настроений в обществе, а также для вли-
яния на ход некоторых политических со-
бытий. Поэтому знание особенностей 
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публицистических текстов приобретает 
для их понимания и перевода дополни-
тельное значение. Знание особенностей 
публицистического текста поможет пере-
водчику более точно перевести его, пере-
дать не только факты, содержащиеся в 
тексте, но и определить направленность 
текста, оценку события сточки зрения 
автора, издания, каких-либо организа-
ций или лиц, влияющих на авторов и из-
дания, и передать такую направленность 
и оценки в косвенной форме с помощью 
различных стилистических (литератур-
ных) приемов, характерных для публи-
цистических текстов.

При поиске информации в публицисти-
ческих текстах и при их реферировании 
оценка фактов и событий, высказанная 
автором публицистического текста в кос-
венной форме с помощью различных язы-
ковых средств может быть передана в 
прямой форме. Например, специалист, 
осуществляющий поиск информации в 
публицистическом тексте или же рефери-
рование этого текста, может на основании 
анализа отдельных слов, употребленных в 
конкретном тексте, или же всей формы 
текста определить оценку, которая выска-
зана текстом: «автор негативно (резко не-
гативно) относится к данному событию» 

или «автор относится к данному факту, 
событию позитивно».

Перспективным для дальнейших иссле-
дований по данной теме может быть опре-
деление речевых форм в современных пу-
блицистических текстах на иностранном 
языке, затрудняющих понимание таких 
текстов, а также поиск методов, позволяю-
щих понять и выразить на языке перевода 
такие сложные элементы публицистиче-
ских текстов.
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На противагу літературній німецьекій 
мові молодь, створюючи власний сленг. не 
цурається використовувати різні мовні 
засоби. Їх креативність втілюється у чис-
ленних каламбурах та парадоксах, їх емо-
ційність – у експресивно забарвленій лек-
сиці, а бажання експериментувати  – у 
створенні нгових лексем. Основними осо-
бливостями лексичного складу молодіж-
ного сленгу є використання:

• перенесення значення (семантичні ва-
ріації): Bonsai – юнак маленького зрос-
ту, Melone – голова, Eisbeutel – неемо-
ційна людина.

• розширення значення (семантичне 
додавання): fett (супер, добре), 
h’mmern  – тяжко працювати, Mes-
sage  – вираз або вислів.

• звуження значення: Looser – той хто все 
програв, lotter- жартівник, tricky – трун

• зміна значення (семантичний пара-
докс): Korkenknalle  – старий відомий 
жарт, Tr’llerfisch – балакуча особа.

• зміна форми слова: (лексична мутація) 
bl’ken  – кричати, Gripsr’ver  – той, хто 
швидко думає, повільно – muddeln.

• створення нових слів (неологізмів): 
пиячити -alken, picheln, Kolben 
zwitschern

• спрощення: міліцейський  – Poli, 
schlafn – спати,, aso...

• перебільшення:. Superbirne  – розум-
ник, Das war ein super mega spitzen 
klasse Konzert  – Це був мега супер 
класний концерт

• звукова асиміляція форми слова ні-
мецькою мовою: принести задоволен-
ня, людина, яка тяжко працює – 
Workm’n, abcoolen.

• вербалізація іменників: теревеніти, ла-
ятися. mllen, zoffen

• творча гра слів: labundig жвавий, hop-
peldihopp  – швидкий, doppeldidoch  – 
звичайно так,

• запозичення: батьки  – Supporter, ко-
рортка перерва Mattsche [Bachofer, W,. 
20016:15]

• Молодіжна сленгова лексика є метафо-
ричною у своїй природі та виступає 
виразником лінгвокреативного мис-
лення молоді. Субстандаротна меафо-
ра, що побутує в молодіному слензі, 
має у своїй основі певну пропозиційну 
схему як невербальну абстракцію, що є 
сукупністю логем, грунтуєжться на 
ціннісних домінантах і виражає специ-
фіку асоціативних уявлень молодого 
покоління. Наприклад, такі метафо-
ричні позначення красивої жінки у мо-
лодіжному слензі як “Kirsche, Blume, 
fette Schnitten, Schleckrosinen, Torte, 
Disko-Torte” мають основою пропози-
ційнусхему” красива жінка- обєкт сек-
суального бажання”. культурологічний 
аспект зниженої субстандартизації ме-
тафори полягає у відображенні у ній 
субкультурних цінностей, які є харак-
терними для молоді як для соціально 
віковоїгрупи в цілому і виражається 
також у модусі метафоричних найме-
нувань, за яким будь який обєкт під-
лягає позитивній, умовно-нейтральній 
чи негативній оцінці [Neuland  E., 
2003:46]

У знаковій форміфразеологізмів ні-
мецького молодіжного сленгу відобража-
ється світогляд, цінності, культурні тра-
диції соціольно – вікової групи молоді, що 
складає фрагмент її мовної картини світу. 
Так, у фразеологізмі молодіжного сленгу 
“grünes Gemüse” у вихідному фреймі 
“овоч” виділяється слот “колір”, що пере-
носиться на кінцевий фрейм “людина”. 
завдяки домінуванню запозиченого слоту 
“колір” (зелений), даний вираз у слензі на-
буває значення “недосвідчений” і вико-
ристовується на позщначення молодших 
школярів та студентів- першокурсників. 

МОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ
Надточій Юлія Миколаївна 
КПІ імені І. Сікорського
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При аналізі субстандартних фразеологіз-
мів можна виокремити такі основні озна-
ки: подвійне переосмислення  – тобто. іс-
нуючі фразеологічні одиниці у німецько-
му молодіжному слензінабувають нового, 
звуженого значення: “ das rote Buch” – чер-
вона книга  – вчительський журнал; den 
Anker werfen -одружуватися, alter Hase  – 
досвідчена людина,старшокурсник; заміна 
заміна одного з конституентів вже існую-
чого у мові фразеологічногоьвиразуна ін-
ший конституент і включення його у сис-
тему молодіжного сленгуіз збереженням 
значення: eine andere Platte auflegen – eine 
andere Scheibe auflegen, Grillen im Kopf 
haben – Erbsen im Kopf haben. Акцентова-
ність на реаліях, найбільш актуалбних для 
молоді. основою для творення фразеоло-
гічних виразів можуть бути також на-
ступні уявлення: з практичної сфери люд-
ської діяльності (das Hemd b]geln$ auf die 
jagd gehen; Schnitte ziehen); наївні наукові, 
зокрема, з наївними науковими уявлення-
ми молоді про наявність у головному моз-
ку людини сірих клітин, що відповідають 
за її розумову діяльність, повязане значен-
ня фразеологізму ( die grauen Zellen 
anstrengen); детерміновані мультипліка-
ційними образами (einen Kasper in der 
Schublade haben); міфологічно та релігійно 
зумовлені (Halbgott in schwarz/weiss); зу-
мовлені політичною ситуацією [Harz IV 
Arena unter Harz IV Grill kommen]; зорові 
образи [Ehrmann H., 1992:36].

Запозичення у системі німецького мо-
лодіжного сленгу здійснюється завдяки 
використанню внутрішніх ресурсів мови – 
як-от, запозичення з арго (Bulle  – Puhler, 

Torf, M‘pse – Geld, професійних жаргонів 
Whirpool, Messi, Chatiguetti, Dau, Kumi та 
запозичення з інших мов.

Варто зазначити, що що більша части-
назапозиченої у системі молодіжного 
сленгу лексики з інших мов та культур 
активно засвоюється.Однак, на прпотива-
гу до загального процесу запозичень лек-
сики у будь-якій мові, однією з з основних 
особливостей запозиченої лексики в сис-
темі молодіжного сленгу є переосмислен-
ня значень запозичених слів, в чому про-
являється креативність молодого поко-
ління Mumien  – Eltern, Sheriff, Torero  – 
Schuldirektor, Fregatte  – molliges M’dchen, 
Parlament – Eltern.

Значення окремих лексем, запозичених 
з англійської мови у систему німецького 
молодіжного субстандарту, можуть від-
різнятися від значення лексеми у першо-
джерелі, поступово видозмінюючись у 
мові, що запозичує. До таких лексем на-
лежать, наприклад, запозичені Abt; tner 
end. Abturner  – letzter Join des Abends, у 
німецькій молодіжній мові має значення 
нудьгування чи нудної людини, faken  – 
має значення “підробляти”.

Запозичені слова стають не лише дже-
релом збагаченя лексичного складу моло-
діжного сленгу, а й мовної картини світу 
молоді [Ehrmann H., 1992:36].
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