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ПОД- СЕКЦИЯ 5. Языковедение и иностранные языки.

Сидорук Г.І.
кандидат філологічних наук, доцент

Гетьман А.О.
бакалавр 

Національного університету біоресурсів  
і природокористування України, 

м. Київ

ІДІОМИ: МОВНИЙ ТА ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТИ

Ключові слова: ідіоми, переклад, процес, специфіка, аспекти.
Keywords: idioms, translation, process, specifics, aspects.

Ідіома – це стале словосполучення, загальний зміст якого не є сумою значень 
складових його компонентів. Ідіоми в англійській мові мають специфічну синтаксич-
ну структуру. В процесі вивчення ідіом використовуються такі науки, як граматика, 
стилістика, фонетика, історія, філософія, та багато інших. Метою перекладача є збе-
регти унікальність тої чи іншої ідіоми, і водночас зробити її вираз максимально до-
ступним для розуміння представника іншої культури.

Комісаров В.Н. писав: переклад – це складний і багатогранний вид людської ді-
яльності. В перекладі зустрічаються різні культури, різні особистості, різні рівні розви-
тку, різні літератури, різні епохи, різні традиції та установки [5, с.10]. Переклад вважа-
ється одним з найдревніших занять людства, адже перекладачі були потрібні у всі часи. 
Відмінність мов спонукала людство до цієї нелегкої, проте необхідної праці [2, с.4].

Робота над перекладом будь-якого тексту, чи ідіоми, завжди залишається 
процесом творчим. Він потребує від перекладача знання мов, які співставляються 
і певних умінь та навичок, а також неодмінного розуміння того, що людська мова 
не тільки матеріальна форма мислення, не тільки засіб спілкування, але й хранитель 
всього пізнаного людством за всю його історію.

Одною з головних задач при перекладі є допомога своїм співвітчизникам у 
розумінні інших людей, у яких інша мова і інша культура, сприяти діалогу культур, 
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адже мова ввібрала в себе культуру народу. [2, с.221]. При перекладі ідіом, перекла-
дач повинен володіти не тільки знанням мови, але й уміти аналізувати стилістичні і 
культурно-історичні аспекти вихідного тексту.

Головною специфікою перекладу ідіом є врахування еквівалентності ідіоми 
при передачі її іншою мовою. Наприклад ідіоми, які майже не мають українських ек-
вівалентів, можна перекласти за допомогою описового перекладу, наприклад: to show 
the white feather – проявити боягузтво, малодушність. Також існує переклад образними 
виразами: a guinea pig – піддослідний кролик, jack of all trades – майстер на всі руки.

Одиниці, які можуть виражати різні значення, в залежності від контексту, 
ситуації і підтексту потребують особливих прийомів при перекладі. Пошук 
відповідностей для таких одиниць потребує вивчення і аналізу словесних статей із 
різних словників і співставлення словесних значень з можливими контекстуальними 
значеннями [3, c.101].

В книзі «Практические основы перевода» Казакова Т. А. також подає декіль-
ка правил перекладу фразеологічних одиниць та ідіом:

Пошук ідентичної фразеологічної одиниці/ідіоми в мові перекладу.
Наприклад:
You may think so, but I don’t buy it.
В цьому прикладі нас цікавить ідіома, яка означає «не вірити чомусь або 

комусь». Еквівалентом до даної ідіоми може виступати український фразеологіч-
ний зворот молодіжного сленгу «не купитися на щось». Український та англійський 
ідіоматичні вирази співпадають за своїм образним та прямим значенням, за своїм 
емоційним характером та стилістичним забарвленням. Отже, наведена фраза може 
звучати українською мовою так:

Можеш так думати, але мене на це не купити.
Пошук аналогічної фразеологічної одиниці/ідіоми, яка має спільне з вихід-

ним значення, але побудоване на іншій словесно-образній основі.
Наприклад:
I don’t know how I guessed the right answer; it was just a shot in the dark.
Відповідною українською ідіомою молодіжного сленгу в цьому випадку 

буде – попасти пальцем у небо. В наведеному прикладі зміна прямого значення ідіоми 
не викривляє значення. Тоді український варіант буде мати такий вигляд:

Не знаю, як я здогадався про правильну відповідь, я просто попав пальцем у небо.
Калькування, послівний переклад.
Наприклад: air head – порожня голова; bookworm – книжний черв’як.
Переклад-пояснення переносного значення ідіом [3, с.143-144].
Отже, переклад ідіом, дуже важка справа, яка вимагає багато часу і знання 

не тільки мов, але й багато уваги, стриманості, а також багатьох інших навичок. На 
сьогоднішній день вже існує багато перекладених ідіом, але значення деяких з них і 
досі важко розгадати.

Література:
1. Бархударов Л.С. Язык и перевод. – М.: Междунар. отношения, 1975. – 240 с.
2. Виноградов В.С. Введение в переводоведение. – М.: Издательство института об-

щего среднего образования РАО, 2001, – 224 с.
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2001, 320 с.
4. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. Учебное пособие. – М.: ЭТС. – 

2001. – 424 с.
5. Кунин А. В. Курс фразеологии современного английского языка. – M.: Высшая 

школа, 1986. – 445 с.
6. Korunets I.  Theory and Practice of Translation / Ilko Korunets.  – Vinnytsia: Nova 

Knyha, 2000. – 446 с.
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Куренкова Т.Н.
Кандидат филологических наук,  

Сибирский государственный аэрокосмический университет 
 им. академика М.Ф. Решетнёва

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ МИКРОПОЛЯ «ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
НАЗВАНИЯ» ЛСП «ВОДА» В ПРОИЗВЕДЕНИИ Г. Г. КАРПОВА  

«ШЁЛ Я КАК-ТО РАЗ 2»

Ключевые слова: микрополе / micro field, лексико-семантическое поле / 
lexical-semantic field, лексема / lexical item, вода / water, географические названия / 
geographical names

В ходе исследования был изучен текст произведения Г. Г. Карпова «Шел я как-
то раз 2» [3], а именно третья и четвертая части данного произведения, так как они 
наиболее богаты лексическими единицами с семантикой воды.

Из 3682  лексем данного произведения были выявлены и отобраны для 
дальнейшего анализа предложения, содержащие лексемы с семантикой воды. Об-
щее количество слов в таких предложениях составило 2496. Изучив лексические 
единицы данных предложений, мы отобрали 272  фразы, содержащие 1514  слов с 
соответствующей семантикой. Лексемы этих фраз образуют ЛСП «Вода» в данном 
произведении. Мы рассмотрим только одно микрополе «Географические названия» 
полученного ЛСП.

Микрополе «Географические названия» состоит из 23 лексических единиц до 
исключения повторов, после исключения повторов остается 12 лексем.

Лексические единицы микрополя «Географические названия» могут быть 
дифференцированы на основе следующих признаков.

’объект’
Водный Сухопутный
Енисей Владивосток

Например: Что интересно: будучи перед этим в гостях у тётки во Владиво‑
стоке, я обзавёлся ластами и маской, и напару с родственником плавал под водой не 
намного хуже Ихтиандра [3].

’состав топонима’
(идентификатора географических объектов)

’
Односложное название Двусложное название Многосложное название
Янгито Чёрное море посёлок Памяти Тринадцати Борцов

Например: Шёл я как-то раз за ручку с мамой по берегу Чёрного моря [3].
В свою очередь в географических названиях водных объектов – гидронимах 

могут быть выделены следующие дифференциальные признаки.
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’источник гидронима’

Море (пелагоним) Озеро (лимноним) Река (потамоним)
Чёрное море Виви Нижняя Тунгуска

Например: Река называлась Янгито, и впадала она в реку Виви, которая, 
выпадая из одноимённого озера, в свою очередь впадала в Нижнюю Тунгуску, кото-
рой уже и впадать-то было некуда, кроме как в Енисей [3].

’замкнутость водного объекта сушей со всех сторон’
Замкнут Частично замкнут Не замкнут 
Озеро Виви Чёрное море Река Кача

Например: На лодках оба мы до этого плавали неоднократно, при слове 
«Кача» ничего кроме худенького ручейка с коровой на берегу и покрышками на дне в 
голову не приходило, поэтому решение было принято быстро [3].

’географическое расположение водного объекта’
Юг России Центр России Север России Северная Америка Южная Азия
Чёрное море Река Кача Озеро Виви Колорадо Брахмапутра

Например: Брахмапутра теперь для нас – тьфу! [3].
’соленость водного объекта’

Всегда соленый Иногда соленый Не соленый
Озеро Виви Чёрное море Река Янгито

Например: Но далеко не каждый житель даже Туруханска или Туры не то, 
что был – слышал про речку Янгито [3].

’наличие русла’
Есть русло Нет русла
Брахмапутра Озеро Виви

Например: Не знаю, как выглядит Брахмапутра, но от вида настоящей гор-
ной речки нам сразу стало не до смеха, а через десять минут после старта мы оконча-
тельно прокляли своё скоропалительное решение [3].

’величина водного объекта’
Большой Средний Малый
Енисей Нижняя Тунгуска Река Янгито

Например: Река называлась Янгито, и впадала она в реку Виви, которая, вы-
падая из одноимённого озера, в свою очередь впадала в Нижнюю Тунгуску, которой 
уже и впадать-то было некуда, кроме как в Енисей [3].

’включенность водного объекта в границы нашей страны’
Полностью на территории на-
шей страны

Частично на территории нашей 
страны

Вне территории нашей страны

Нижняя Тунгуска Черное море Колорадо

Например: Я шёл чуть дальше от уреза воды параллельно Жене и, отмахи-
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ваясь с умным видом от второго миллиона кровососов, брал образцы, записывал и 
даже в меру таланта зарисовывал коренные породы, стометровой стеной нависавшие 
над головами вдоль реки сколько хватало глаз: речка шириной полсотни метров про-
рыла себе каньон в сибирских траппах не хуже знаменитой Колорадо.

Нам представляется небезынтересным рассмотреть этимологию гидрони-
мов, входящих в данное микрополе ЛСП «Вода».

Учитывая тему произведения и специфику повествования, в данном микро-
поле нам удалось обнаружить, прежде всего, названия сибирских гидронимов, а 
именно: река Янгито, река Виви, озеро Виви, река Нижняя Тунгуска, река Енисей, 
река Кача.

Кроме сибирских гидронимов встречаются и расположенные в других час-
тях света: река Колорадо, Чёрное море, река Брахмапутра.

Анализ разных источников показал, что все они сходятся во мнении, что на-
звание реки Енисей имеет эвенкийское происхождение. Так Словарь современных 
географических названий под общей редакцией акад. В. М. Котлякова дает следую-
щую этимологию реки Енисей: «Ионеси (по-эвенкийски – «большая вода»)» [11].

Е.М. Поспелов в своем топонимическом словаре пишет: «В основе названия 
эвенк. енэ, йэнэ ‘большая река’; этот термин служил у эвенков названием Ангары и 
Енисея ниже ее впадения. Более поздние жители берегов среднего Енисея, кеты, во-
сприняли употреблявшееся эвенками название и добавили к нему свой термин сес, 
сьесь ‘река’, а получившееся сочетание Енэсес или Йэн-эсьесь русскими первопро-
ходцами было превращено в Енисей» [8].

Е. Ф. Афанасьева, к.филол.н., доц. БГУ г. Улан-Удэ полагает, что «Название 
одной из крупных рек Сибири Енисея произошло от эвенкийского йэннэги – йэндэги 
«черный минерал», «каменный уголь». Оно представляет собой производное назва-
ние от корня йэнэ со значением «очень большая река». В одной из записей Мессерш-
мидта, сделанной в 1723 году по поводу названия Енисея, написано joandesi» [1].

Г.М. Василевич в своих историко-этнографических очерках пишет, что эвен-
кийские названия многочисленных рек, данные по минералам и металлам, залегаю-
щим в районах этих рек, свидетельствуют о знакомстве эвенков с ними [2, 183].

По поводу Нижней Тунгуски В.М. Поспелов пишет: «река, пп Енисея. В XVII 
в. русск. землепроходцы назвали реку Нижняя Тунгуска, – Тунгуска, поскольку на ее 
берегах жили тунгусы (совр. эвенки), а определение Нижняя отличало эту Тунгуску 
от двух других – Средней и Верхней (названия относительно течения Енисея)» [9, 
313].

Сайт dic.academic.ru дает следующую информацию о происхождении назва-
ния реки Кача: По-тюркски Кача называлась Изы́р-Су (в переводе  — «стремитель-
но несущаяся»). Татары (так русские называли людей из тюркоязычных народов на 
территории Сибири), жившие вдоль реки Изыр-Су, называли себя Изыр-кичи (сло-
во «кичи» переводится как «люди»). Это слово было трудно произносить русским, 
прибывших на эти земли в начале XVII века, поэтому слово трансформировалось в 
«качи». Местных татар стали называть качинцами, а реку, на которой они обитали, 
Качей [6].

На этом же сайте можно прочитать статьи из Большой Советской Энцикло-
педии о реке и озере Виви:
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1) Виви, река в Эвенкийском национальном округе Красноярского края, пра-

вый приток Нижней Тунгуски. Берёт начало (из озера Виви) и протекает в пределах 
Среднесибирского плоскогорья. Течение бурное, река изобилует порогами и пере-
катами [3].

2) Виви, озеро в Эвенкийском национальном округе Красноярского края 
РСФСР. Площадь 229 км2. Расположено на С.-3. Среднесибирского плоскогорья; ле-
жит в узкой тектонической впадине, разработанной эрозией и ледником. Из озера В. 
берёт начало река Виви (приток Нижней Тунгуски) [4].

Другие источники тоже дают только описательную информацию по пово-
ду реки и озера Виви, этимологию данных названий найти не удалось, есть версия, 
впрочем, не подтвержденная авторитетными источниками, что, возможно, эвенки 
так слышат крик местных птиц – «ви-ви». Аналогично, никаких упоминаний о реке 
Янгито нам не встретилось во время исследования источников, мы полагаем, что 
здесь есть поле для дальнейших исследований филологов и этнографов.

Теперь давайте разберем этимологию не сибирских гидронимов в данном 
микрополе. Прежде всего, река Брахмапутра.

Online etymology dictionary сообщает: Brahmaputra  – river in Asia, Hindi, 
literally “son of Brahma”. Сын бога Брамы (санскрит) [13].

Следующая река – Колорадо. Ее английское название Colorado River проис-
ходит от испанского Río Colorado. Исп. colorado 1. 1) крашеный, окрашенный; цвет-
ной 2) алый, красный.

Е.М. Поспелов уточняет: «Колорадо – река, впадает в Калифорнийский залив 
Тихого океана; США, Мексика. Открыта исп. конкистадорами в 1539-1540  гг. и на-
звана ими ‘Красная река’ (исп. Rio Colorado) за цвет воды, обусловленный переносом 
размываемых красных пород [10].

Черное море – последний гидроним, использующийся в микрополе «Геогра-
фические названия» ЛСП «Вода» в данном произведении.

По сведениям сайта http://dic.academic.ru: Черное море – море Атлантиче-
ского океана между Европой и Малой Азией. Название возникло в глубокой древ-
ности. Наиболее ранняя из известных форм  – иран. Ахшаена (‘темние’). Отсюда 
заимствовано древними греками как в переводной форме – Понтас Мелос (‘Черное 
море’), так и в переосмысленной Аксейнос – ‘негостеприимное’. Позже, с развити-
ем греч. колонизации берегов моря, оно стало называться Эвксейнос (Понт Эвк-
синский)  – ‘гостеприимное’. Происхождение названия связано с распространен-
ным на Востоке цветовым обозначением стран света, согласно которому черный 
цвет обозначал север, т. е. Черное море – ‘северное море’ что хорошо коррелирует 
с названием Красное море – ‘южное море’. До XV – XVI вв. употреблялось также 
название Русское море [12].

Помимо гидронимов в микрополе представлены и ойконимы (названия 
населённых пунктов). Основной дифференциальный признак, по которому их можно 
разделить это ’величина’.

’величина населенного пункта’
Крупный населенный пункт Небольшой населенный пункт
Новороссийск посёлок Памяти Тринадцати Борцов
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Например: Мы поняли, что подплываем к посёлку Памяти Тринадцати 

Борцов [3].
’географическое расположение населенного пункта’

Юг страны Центр страны Восток страны
Новороссийск посёлок Памяти Тринадцати Борцов Владивосток

Например: Что интересно: будучи перед этим в гостях у тётки во Владиво‑
стоке, я обзавёлся ластами и маской, и напару с родственником плавал под водой не 
намного хуже Ихтиандра [3].

’цель построения’
Военная Экономическая
Новороссийск посёлок Памяти Тринадцати Борцов

Например: Подробностей той поездки в Новороссийск я не помню, потому 
что было мне три года [3].

Рассмотрим этимологию встречающихся в тексте ойконимов:
Новороссийск – город, Краснодарский край. Основан как укрепление в 1838 г., 

в 1839 г. присвоено название Новороссийск – ‘город в Новороссии’, – так с конца XVIII 
в. официально называлось все обширное пространство причерноморских степей, 
освобожденных из-под турецк. владычества и вошедших в состав России; с присоеди-
нением Закубанья это название было распространено и на него [8, 320].

Владивосток – город, ц. Приморского края. Основан в 1860 г. как воен. пост 
Владивосток. Название от владеть и Восток образовано по модели появившегося в 
конце XVIII в. названия крепости Владикавказ [8, 141].

И Новороссийск, и Владивосток представляют собой топонимы, созданные 
сознательно.

Памяти 13 Борцов – поселок городского типа, Красноярский край. Основан 
в 1833 г. как пос. при Коноваловском стекольном заводе; после открытия церкви – 
пос. Знаменский. В 1920 г. переименован в пос. Памяти 13 Борцов; название в честь 
расстрелянных во время Гражданской войны 13-ти рабочих завода [7].

Таким образом, в данной статье мы рассмотрели лишь одно микрополе ЛСП «Вода» 
в произведении Г. Г. Карпова, проанализировав лишь статистические данные и этимоло-
гическую составляющую лексем данного микрополя. В дальнейшем представляет интерес 
выяснить, какие лексемы могут быть отнесены к ядру данного микрополя и его периферии, 
чем представлены лексические единицы, какие типы связи существуют между элементами 
данного микрополя, рассмотреть лексемы с точки зрения стилистики.
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СЛАВЯНСКИЙ АППЕЛЯТИВ БЕРЕГ И МОТИВИРОВАННЫЕ ОНИМЫ 
ИВАНО-ФРАНКОВСКОЙ ОБЛАСТИ УКРАИНЫ
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term, microtoponym.

Хорошо известный общеславянский георгафический термин бе́рег привлек 
наше внимание в связи со значительным количеством мотивированных им онимов, 
засвидетельствованных на территории Ивано-Франковской области Украины.

Проблематика, связанная с происхождением, лексико-семантическими осо-
бенностями и распространением географического номенклатурного термина, хоро-
шо освещена в монографии Н. И. Толстого “Славянская географическая терминоло-
гия. Семасиологические этюды”, производных собственных названий – в книге В. П. 
Шульгача “Праславянский гидронимный фонд (фрагмент реконструкции)”, различ-
ных словарях: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка [14], Черных П. 
Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка [17], Шапош-
ников А. К. Этимологический словарь современного русского языка [18], Трубачëв 
О. Н., Журавлёв А. Ф. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский 
лексический фонд [21].

Цель последующего исследования  – путем учета количественных данных, 
лексико-семантических, словообразовательных особенностей ряда онимов Ивано-
Франковщины, образованных от нарицательного названия бе́рег, анализа самой лек-
семы бе́рег, подтвердить констатацию факта их славянского происхождения.

Учитывая обильную палитру значений, которые реализует апеллятив бе ́рег, 
количество и семантику мотивированных им онимов, важно акцентировать вни-
мание на некоторых аспектах его происхождения. Процесс познания этимологии 
лексемы бе ́рег следует рассматривать в развитии. А. Преображенский и другие ис-
следователи ХІХ – начала ХХ в. считали ее старым заимствованием из германско-
го *berga ‘гора’; ср. гот. bairgahei ‘горная страна’, др.-в.-нем. berg ‘гора’, др.-ир. brigt 
‘гора’, арм. berj ‘висота’ и др. [7, 23]. Однако позднее, с накоплением обширного 
фактического ономастического материала с разных регионов Славии, выяснилось, 
что термин бе ́рег прежде всего топографический, а одно из распространенных его 
значений ‘берег’ неизвестно в германских языках. Следовательно берег < *bergъ вос-
ходит к и.-е. *bherg’h-os ‘высокий, возвышенный’ без палатализации -g’h- [18, 58]. В 
развитие этого В. Кипарский утверждал, что псл. *bergъ (с нерегулярной рефлекса-
цией и.-е * -g’h-) своими корнями исходит какого-то другого (не герм.) неизвесного 
кентумного и.-е. языка [14, 153; 21, 192], а сторонники и.-е. праформы *bherg’h- (со 
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смягчением g) склонны считать псл. *bergъ заимствованием из языков венетско-
иллирийской группы [17, 85; 17, 192].

В русском языке слово бе́рег (известно с ХІ в.) значит ‘край земли у водной 
поверхности’, ‘сушу (в противоположность воде)’ [18, 58]. Функционируя в пределах 
сферы рельефа, в великорусских диалектах, апеллятив бе́рег имеет некоторые семан-
тические оттенки. В частности около Твери, бе́рек – ‘край пашни’, в Московской об-
ласти берег дороги – ‘край дороги, обочина’, в Брянской зоне бе́рег уменьш. бережо́к 
не только ‘берег реки’, ‘край болота’, но и ‘край какого-либо предмета’, в Смоленской 
зоне бе́рег – ‘берег, край чего-либо’ [13, 91]. В большинстве белорусских полесских 
говоров бе́рег – это ‘берег (крутой, пологий, высокий, низкий, песчаный и т. п.); бе-
рег реки или водоема’, в центральной Беларуси бе́раг – ‘берег реки’, ‘край леса’ [13, 
90]. На славянском Западе, наряду со значением ‘берег, край’, в семантике термина 
бе́рег уже отражаются релевантные особенности положительного рельефа, ср.: польс. 
brzeg ‘берег, край’, диал. bžyk ‘очень крутой склон у берега ручья’, brzeg, brzeżek, brzegi 
‘холм, пригорок’, ‘крутой склон горы’, чеш. břeh ‘берег’, ‘край, межа’, диал. břech ‘холм’, 
словац. – breh ‘берег’, ‘склон, откос, холм’ [21, 191; 9, 92]. В южнославянских языках 
орографический термин бе́рег выступает в двух значениях: ‘берег’, ‘возвышенность, 
холм’, ср.: болг. бряг (диал. брег) ‘берег’, ‘земное возвышение, обрыв’, брѣег ‘обрыв, 
скат, стремнина, утес; берег реки или моря над водой’, макед. брег ‘берег’, ‘холм; гора’, 
сербохорв. брujег ‘холм’, ‘берег, межа, край’, словен. brêg ‘берег’, ‘склон горы’, ‘холм, не-
высокая гора’ [21, 191].

Семантика мотивирующего основания исследуемых микротопонимов, лек-
семы бе́рег (как топографического термина) на территории Украины достаточно раз-
нообразна. В украинском литературном языке бе́рег – ‘край земли, граничащей с по-
верхностью реки, озера, моря и др.’, ‘суша, территория, прилегающая к реке, озеру, 
морю и др.’, ‘край, обочина (пути, пропасти, ущелья и др.)’ [12, 158]. На Черниговско-
Сумском Полесье географический термин бе́рег обозначает ‘низину’, ‘низину у реки’, 
‘сухое место на болоте’, ‘опушку леса’ [15, 28], в центральной Украине, в частности на 
Кировоградщине, – ‘берег’, ‘луг’, ‘поросшую травой равнину’, ‘низину’, ‘низину у реки’, 
‘овраг’ [5, 22–23], на Волыни – ‘низину у реки’, ‘поросшую травой низину’, ‘мокрую за-
болоченную низину’, ‘луг’ [6, 9], на Подолье (Хмельницкая область) – ‘низину у реки’, 
‘низину’, ‘сухое место на болоте’ [10, 141], на Прикарпатье и Закарпатье – ‘берег’, ‘бе-
рег реки’, ‘холм, небольшую гору’, во Львовской области – ‘берег реки’, ‘склон’, ‘крутой 
склон холма’ [13, 92-93].

На территории Ивано-Франковской области аппелятив бе́рег и его фоне-
тические, словообразовательные варианты (с разным ударением) используются с 
разнообразной семантикой: ‘возвышенность (в общем значении)’, ‘невысокая гора’, 
‘край (уклон) горы, возвышенности’, ‘крутая гора, горб, возвышенность’, ‘равнина, 
поросшая травой’, ‘низина (в общем значении)’, ‘низина, поросшая травой (с расти-
тельностью)’, ‘низина у реки’, ‘тропа между огородами’, ‘местность между двумя река-
ми, рукавами рек’, ‘берег (речки, потока)’, ‘крутой, обрывистый берег (реки, потока)’, 
‘местность вдоль течения реки’, ‘местность у реки’, ‘местность за рекой’, ‘местность 
между озерами’, ‘местность, которая заливается водой после разлива’, ‘берег (в общем 
значении)’, ‘граница суши относительно водного простора’, ‘часть берега возле водо-
ема, реки’, ‘глиняный берег’, ‘подмытый берег’, ‘подмытая и оторванная часть берега 
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реки’, ‘побережье при разливе’, ‘место, где раньше было болото’, ‘луг (в общем значе-
нии)’, ‘место на берегу, где покошено траву’, ‘пастбище’.

На исследуемой территории Ивано-Франковской области микротопоним 
Бе́рег, возникший в результате прямой онимизации апеллятива бе́рег, называет часть 
населенного пункта (Товмачик Кол) [4, 30], (Соколивка Кос, Тюдив Кос, Рыбное Кос) 
[3, 32], возвышенность (Нижний Вербиж Кол), лес (Выдынив Снят), часть населенно-
го пункта, улица (Делева Тлум) [4, 30]; Береги́ (рус. Берега́) (мн.) – часть населенного 
пункта (Манява Бог, Княждвор Кол, Верхний Майдан Надв, Гвизд Надв, Пужники 
Тлум, Хотимир Тлум) [4, 30-31], местность возле леса (Микуличин Яремч. г/с, Чер-
ник Надв) [3, 32], возвышенность (Лука Гор, Большая Камъянка Кол, Скопивка Кол, 
Черемхов Кол, Клубивци Тисм, Силец Тисм), поток (Черемхив Кол), долина вокруг 
реки Велесница (Гавриловка Надв), урочище, пастбище, поле, овраг (Белелуя Снят, 
Бучачкы Снят, Старые Кривотулы Тисм, Чорнолизци Тисм, Жабокруки Тлум), поле 
(Лука Гор, Белелуя Снят, Бучачкы Снят, Старые Кривотулы Тисм, Чорнолизци Тисм, 
Жабокруки Тлум), овраг (Белелуя Снят, Бучачкы Снят, Старые Кривотулы Тисм, Чор-
нолизци Тисм, Жабокруки Тлум), река (Стрыганци Тисм), прежний хутор (объеде-
ненный с Делева Тлум) [4, 30-31], урочище (Микуличин Яремч. г/с, Черник Надв) [3, 
32], село (Делева Тлум) [2, 21], горная ровнина (Кузьминец Рожн) [1, 434].

Небольшое количество собственных названий малых и больших геогра-
фических объектов образовано от аппелятива берег префиксальным способом: 
Підза́береж – лесное урочище (Пэрэрисль Надв) [4, 623], Підбере́ж – село (Дол р-н) 
[2, 247], За́береж – гора (Верхний Ясенов Верх), урочище (Нижний Березив Кос, Ста-
рые Куты Кос), часть населенного пункта (Белые Ославы Надв) [3, 198], пастбище 
(Ланчин Надв, Саджавка Надв), лесное урочище (Перерисль Надв, Цуцылив Надв), 
возвышенность (Саджавка Надв), поле (Драгомырчаны Тисм), урочище (Павловка 
Тисм) [4, 268-269].

Собственные названия Підзабере́жжя  – часть населенного пункта (Тисме-
ничаны Надв) [4, 623], Побере́жжя  – село (Тисм р-н) [4, 645], За́бережі  – часть на-
селенного пункта (Красна Надв) [4, 269], (Текуча Кос), урочище (Люча Кос) [3, 198], 
За́бережжя  – часть населенного пункта (Пнив Надв) [3, 198], поместье (Лыпивка 
Тисм) [4, 269], Забере́жжя – возвышенность (Ясень Рожн) [1, 138], село (Бог р-н) об-
разованы способом конфиксации.

Незначительное количество таких же названий образовано путем онимиза-
ции суффиксальных дериватов лексемы бе́рег. Среди них: Бережа́ни – бывшее село 
(Снят р-н), Бере́жни́ця – село (Верх р-н, Кал р-н) [2, 21], река (Бережница Верх, Кры-
воривня Верх) [3, 32-33].

Часть номенов – это субстантивированные прилагательные (префиксально-
суффиксальные образования или конфиксация): За́бережний  – поток (Озеряны 
Тлум), За́бережня – урочище (Грабовец Бог), На́бережна – часть населенного пункта, 
улица (Олиево-Короливка Гор, Ивано-Франковск) [4, 269, 538].

Важное место в микротопонимии Ивано-Франковской области занимают 
синтаксические дериваты. Путем лексикализации и онимизации словосочетания, в 
котором опорным компонентом выступает микротопоним Бе́рег, а атрибутивным 
определением – прилагательные белые, желтый, желтые (указание на цвет) возникли 
названия Жóлтий Бе́риг [бе́р’іг] – гора (Химчин Кос, Коросты Кос), часть населенного 
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пункта (Коросты Кос) [3, 196], Бíлы Берегú – возвышенность (от Мариямпиль Гал до 
Довгого Тисм), Жóвтий Бе́рег – возвышенность (Троица Снят), Жóвті Берегú – поле 
(Снятин). С прилагательным высокий (указание на размер) образуется оним Висо́кий 
Бе́рег – возвышенность над потоком (Снятин, Потичок Снят). Прилагательное лу́паный 
(указание на оторванную часть берега) используется в собственном названии Лу́паний 
Бе́рег – урочище, нива (Джурив Снят, Новоселица Снят) [4, 46, 263, 105, 476]. На обо-
значение названия возвышенности Лúсий Бе́риг (Монастирчаны Бог) употребляется 
прилагательное лысый (указание на отсутствие растительности) [1, 211].

Отдельную микрогруппу образуют словосочетания (композиты), в которых 
опорным компонентом выступает микротопоним За́береж, а атрибутивным опреде-
лением – прилагательные верхний и нижний (указание на расположение географиче-
ского объекта относительно таких же объектов): За́береж-Горі́шня и За́береж-Долі́шня 
на обозначение лесного урочище (Перерисль Надв) [4, 269].

Способом лексикализации и онимизации предлого-онимного комплекса об-
разованы такие названия: На Берега́х – хутор (Лука Гор), Під Бе́регом – часть насе-
ленного пункта (Струпкив Кол), Під За́бережем – урочище, поле (Красна Надв), Під 
Забере́жжю – поле (Похивка Бог) [4, 538, 611, 623]. Среди множества онимов  – сло-
восочетания с прилагательными, которые обозначают принадлежность (лицу) или 
релятивность, выделим такие: Дяко́ві Берегú – урочище (Жабокруки Тлум), Коза́чий 
Бе́рег – урочище (Грушив Кол), Козя́чий Бе́рег – возвышенность, часть населенного 
пункта (Княждвор Кол), Музúків Бе́р’іг – возвышенность (Турка Кол), Со ́ників Бе́рег – 
часть населенного пункта (Троица Снят), Янушів Бе́р’іг  – возвышенность (Мышин 
Кол) [4, 255, 367, 369, 537, 753, 897].

В топонимии Ивано-Франковской области также имеются онимы-
словосочетания с числительным: Пе́рший Бе́рег, Дру́гий Бе́рег, Тре́тій Бе́рег, Четве́ртий 
Бе́рег на обозначение возвышенности (Рунґуры Кол) [4, 602, 244, 807, 864].

Сопоставление вышеуказанных микротопонимов свидетельствует о том, 
что с похожими названиями они употребляются в других регионах Украины: Бе́рег – 
пастбище, поле, луг, часть населенного пункта, Береги́ – сенокос, дорога, поле, уро-
чище и др. на Волыни [11, I, 36], Бе́рег  – сенокосная низина, пастбище, часть села, 
Берега́  – сенокосная низина, Береги́  –пастбище, болото, поле, сенокосная низина, 
Бережки́ – поле, болото и др. на Черниговско-Сумском Полесье [16, 33], гидронимы 
с основой берег- на территории Украины [10, 141], ойконимы Берег (56 названий) в 
разных регионах Восточной Славии, гидронимы, топонимы, микротопонимы Берег 
(и производные) в славянских странах [20, 39].

Обобщая, следует отметить, что апеллятив бе́рег и мотивированные им собствен-
ные названия географических объектов генетически славянские словоформы, которые 
эффективно функционируют на всей территории славянского языкового пространства 
со своеобразной (характерной для этого ареала) семантикой и постоянно развиваются в 
лексико-семантическом, морфологическом, синтаксическом направлениях.

Сокращение названий районов: Бог – Богородчанский, Верх – Верховин-
ский, Гор – Городенкивский, Дол – Долынский, Кал – Калуский, Кол – Коломыйский, 
Кос – Косовский, Надв – Надвирнянский, Рожн – Рожнятивский, Снят – Снятинский, 
Тисм – Тисменицкий, Тлум – Тлумацкий, Яремч г/с – Яремчанский городской совет.
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Lexical layer of any language develops constantly. Every stage of progress leaves its 
mark in one or another language, which leads to constant updating of lexical units. Lexicon 
development is mainly expressed in the derivation of new words, which are used to denote 
some new realities. This process is connected with the development of science, technology, 
culture and other aspects of social life. This is a so-called ‘neological boom’.

The purpose of the research was the study of neologisms, the investigation of their 
functioning and specificity, the analysis of their formation in the context of contemporary 
English press, namely, the online version of the American women’s magazine ‘Cosmopoli-
tan’. This object of the research was chosen not accidentally, since the majority of neolo-
gisms pass the stage of socialization being used in the mass media, which, in turn, leads to 
their spreading among native speakers that can lead to the lexicalization of these new lexical 
units.

In the research we relied on the classification of neologisms proposed by Louis 
Gilbert, which is based on the productive methods of derivation. This classification includes 
phonological, syntactic, semantic, morphological neologisms, as well as borrowing [1]. We 
concentrated our attention on the group of morphological neologisms.

The systematization of information was made after the analysis of the American 
press and selecting neologisms. As a result, we identified the main trends of their appearance 
and use. Thus, the analysis shows that the majority of the new words are nouns, because the 
vocabulary widens mainly due to the appearance of the names of brand-new objects and 
phenomena, which fill culturological space. Then there are verbs. Other parts of speech can 
be met much more rarely. For instance, ‘selfie’ means a photograph that one has taken of 
oneself, typically one is taken with a smartphone or a web-camera and shared via social net-
works; ‘Potterheads’ are the fans of the books or films about Harry Potter. Verbs, for instance, 
are formed by means of conversion according to the following model: N = V. For example, a 
verb ‘to instagram’ means “to share something a social network called ‘Instagram’”; ‘to google’ 
means to search for information on the Internet using ‘Google’ search system. This verb may 
also have another meaning – “to observe, to evaluate”.

Basing on our research we can conclude that the most productive methods of deri-
vation in the contemporary English language are reduction (merging) and compounding. 
These linguistic phenomena are caused by the tendency to the simplification of the language, 
which is visually demonstrated in the mass media, but also it can be often heard in the 
speech of the native speakers, especially, among the youth.

Thus, the reductions include the following examples of neologisms: ‘sitcom’ which 
means a situation comedy, which is formed due to the merging of the initial syllables; 
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‘Brangelina’ – the name given to a celebrity couple – Brad Pitt and Angelina Jolie. The word 
is formed by means of merging of their names: Brad + Angelina. Compounding is repre-
sented by the following examples: ‘nomophobia’ (colloquial) which denotes a fear of being 
without a mobile phone, without any communication. The word is formed according to the 
following model: no- (the meaning of the prefix is “a lack of something») + mobile phone (the 
reduction of the finals is also used here) + -phobia. This example represents overlaying of 
the components, i.e. the haplology phenomenon; ‘emoji’ means a small digital image or icon 
used to express an idea, emotion, etc., in electronic communication. The word derives from 
Japanese: e (picture) + moji (letter, character).

The next point to which we would like to pay attention is the differentiation of the 
words according to the spheres of human activity. We have identified the following groups of 
neologisms: celebrities, social networks, cultural life, daily life. The most widespread group 
is “social networks”. This phenomenon can be explained by the heightened interest and at-
tention of young people and the media towards the Internet and social networks.

This research just goes to confirm the interconnection between life and a language. 
There is a direct pattern: when living conditions change, the vocabulary of the language 
changes too, and vice versa.

The study of the role of neologisms in the contemporary press was one of the main 
objectives of this research. These lexical items update the language, make texts contempo-
rary, help authors to avoid the usage of clichés and patterns of speech. In addition, the ap-
pearance of neologisms in a language leads to the fact that new words are more meaning-
ful than usual words, they can perform a stylistic function. This is the usage of unusual 
words explaining the certain realities of life that are the most attractive for readers and native 
speakers in general.

It is well-known that the sphere of the mass media is favourable conditions for cre-
ating neologisms and their functioning.

In conclusion, it should be noted that the appearance of new words is an active pro-
cess, so the research, which was conducted in this sphere, does not put a point on the study 
of this topic. The question concerning the functioning of neologisms in the language is still 
open. So it gives possibilities for the further researches of this linguistic phenomenon.
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Основна функція мови полягає у тому, щоб забезпечити індивідуумів гру-
пи можливістю спілкуватися один з одним. Мова служить потребам спілкування в 
тому випадку, якщо дозволяє передавати думку максимально точно з мінімальним 
зусиллям для мовця та слухача. Мова наближається до ідеалу завдяки регулюванню 
і спрощенню з метою автоматизації максимальної кількості лінгвістичних операцій і 
перевід їх в область підсвідомого.

У процесі мовного спілкування мовці використовують різні засоби для ви-
раження своїх думок і для обміну інформацією. Дуже часто слова супроводжуються 
жестами і мімікою. Вони супроводжують думку, яка виражена словами, і підтверджу-
ють її. Часто виникає потреба звернути увагу співрозмовника на той чи інший еле-
мент, що повідомляється. У цих цілях мовець застосовує різні способи і засоби, щоб 
підкреслити те, що найбільш важливо для нього, те, що він вважає найбільш цінним 
у даній мовній ситуації. Одним із таких засобів є сегментація.

Сегментовані речення є популярними в сучасній французькій мові. В осно-
ві сегментованих речень є розмовна французька мов, яка відповідаючи потребам 
уникала прямого порядку слів, лінійності, що в результаті призвело до зникнення 
відмінкових закінчень і надання старофранцузькій мові аналітичних тенденцій. Це 
було встановлено близько XVІ ст. Сегментовані речення – це компроміс між вільним 
порядком і граматичним порядком. Вони надають мобільності та автономності слова 
у реченні. Це вплинуло на подальший розвиток, який підкреслив важливість сегмен-
тованого речення і пояснив його актуальність.

Згідно з психолінгвістичною теорією граматична основа сегментованого 
речення полягає в тому, що один із членів речення – носій предикативності з від-
повідним наголосом отримує в певній мірі автономію, руйнуючи звичну структуру 
речення.

Сегментоване речення дає можливість кожну частину відобразити як тему. 
Цю реконструкцію можна зробити, коли є прямий порядок слів або інверсія [1, 77].

Основна форма стверджувального речення (його структурний інваріант) – 
S – P , тобто підмет – присудок. Відповідно до граматики французької (та індоєвро-
пейських мов взагалі) підметом може бути тільки те, що так чи інакше оформлено як 
іменник. Ця строго фіксована структура (S – P) і обов’язкова обмежувальна умова 
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(S  – тільки у формі імені) складають із найсильніших виявлень граматичної недо-
стачі сучасної французької (і взагалі індоєвропейських) мови: кількість можливих 
суб’єктів висловлювань значно більша, ніж кількість «дозволених» структурою під-
метів висловлювань. Цією невідповідністю пояснюється поява і – протягом історії – 
більший розвиток трансформації сегментації, призначення якої перетворювати будь-
яку словесну форму у форму суб’єкта висловлювання. Таким чином, трансформація 
сегментації знімає обмежувальну умову (S  – тільки у формі імені) і тим заповнює 
граматичну недостачу. Ця трансформація являється компенсуючою. Трансформація 
сегментації здійснюється за допомогою інверсії вліво або вправо.

Цей давній тип сегментації продовжує існувати в сучасній мові. Він отримав 
назву nominatives pendens [4, 68].

Конструктивні особливості сегментованих речень є такі:
а) винесення у відокремлений сегмент недієслівного елементу (підмет, дода-

ток, обставина, предикатив), який репрезентується при дієслові придієслівним за-
йменником;

б) наявність паузи між двома частинами речення з характерним переломом 
інтонації.

У розчленованих реченнях ремою є дієслово. Основне їх призначення  – 
предикативне протиставлення теми і реми, так що виділяються одночасно і тема, і 
рема – по відношенню один до одного і часто по відношенню до інших субстанцій і 
дій, відзначеним або можливим (контрастне виділення).

Існує два типи розчленованих конструкцій:
реприза : займенник слідує за сегментом: Le père de Carine, il dit les crouilles [5, 

28] // Cet homme, je le connais.
антиципація: дієслівний комплекс (рема) передує сегменту (темі): Il dit les 

crouilles, le père de Carine.// Je le connais, cet homme [5, 40].
Конструкція має афективний відтінок і використовується здебільшого в 

розмовній мові. Афективний відтінок пояснюється особливістю значення займенників 
у функції катафори.

При усуненні предикативної паузи (на письмі  – коми) і інтонаційного 
перелому розчленування переходить в займенниковий плеоназм. Речення вже не 
служить протиставленню компонентів актуального членування. До плеонастичної 
конструкції входить складна інверсія: Vincent, est-il parti? [5, 99].

Плеоназм притаманний розмовній мові: Simon nous avait raccompagnés jusqu’à 
la gare et, au moment de le quitter, nous lui avions redit: «Elle est belle ta maison....» «Oui,elle 
est fonctionnelle»,avait-il répété en hochant la tête [5, 22].

Основне призначення сегментованих речень це предикативне 
протиставлення теми і реми [3, 669]. Один з членів речення (підмет, додаток, об-
ставина, предикатив) виноситься в окремий сегмент, і тим самим протиставляється 
іншій частині речення (тобто дієслівній частині). Дієслівна частина являє собою 
синтаксично закінчене речення. У цьому виявляються аналогії сегментації з тво-
ром. Якщо дієслівну частину виділити з цілого, то і синтаксично, і інтонаційно вона 
буде незалежним реченням.

Між двома частинами сегментованого речення наявна пауза з характерним 
переломом інтонації. Інтонаційна незалежна дієслівна частина закінчує предикатив-



26

Zbiór raportów naukowych: KNOWLEDGE SOCIETY 
ну і об’єктну групи з фіксованим порядком слів, тобто речення з висхідно-спадаючим 
тоном. Інтонаційно залежний сегмент відзначений або висхідним тоном, що має міс-
це при його препозиції до дієслівної частини, або низьким і «приглушеним», який 
властивий сегменту в постпозиції до дієслівної частини. Отже, речення з постпози-
тивним сегментом має інтонацію одночленної фрази (загальний висхідно-спадаючий 
тон), а речення з препозитивних сегментом – інтонацію двочленної фрази, у якій сег-
мент протиставлений по тону (висхідний) дієслівної частини (спадаючий тон). Цей 
перелом у мелодиці сприймається як пауза [2, 13]: Il n’allait pas bien, Adrien [5, 68].

При усуненні предикативної паузи та інтонаційного перелому розчленуван-
ня переходить у займенниковий плеоназм [3, 669]. Речення вже не служить проти-
ставленню компонентів актуального членування: Je vais m’en chopper un qui travaille 
à la Poste parce que son papa travaille à la Poste et qui fais ses vingt-neuf heures sans tomber 
malade [5, 23].

Сегментація дозволяє перетворювати будь-яку частину речення в тему, а 
іншу – в рему. Наприклад, речення: Le père ne pensait plus à ses petites filles [5, 17]. Мож-
на перетворити на Le père, il ne pensait plus à ses petites filles; або в Ses petites filles, le père 
ne pensait plus à elles.або в Penser à ses petites filles, il ne le faisait plus.

У цьому випадку тема стоїть попереду, а рема слідує за нею, але порядок 
може бути і зворотним: Il ne pensait plus à ses petites filles, le père. Le père, il ne pensait plus 
à elles, à ses petites filles.

Виділений член речення представлений у формі займенника, особового чи 
адвербіального або вказівного – le, la, les, y, en, moi, lui, elle, eux, зa і т. п. Отже, цей 
елемент позначений у реченні двічі, що вже є прийомом посилення: Vincent, lui, ne 
nous avait pas vus [5, 17].

Сегмент може передувати дієслівній частині, слідувати за нею, вклинюватися 
всередину:

Ma femme, je l’ai vue près de la rue Convention [5, 80].
Je l’ai vue près de la rue Convention, ma femme.
Je l’ai vue, ma femme, près de la rue Convention
Необхідно розрізняти два типи конструкцій: антиципації і репризу [2, 669]. Ан-

тиципації є в тому випадку, коли слово-замісник випереджає той чи інший член речення, 
до якого воно відноситься. Наприклад: Je commençais à me sentir un peu mal, moi…[5, 9].

Реприза представляє зворотний процес. Слово-замісник, необхідне для 
розуміння іншого слова, слідує за останнім. Наприклад: Si notre mère passe par là, elle 
se désole [5, 17].

При антиципації структура речення має вид комунікативної інверсії, оскільки 
рема передує темі. Це є емфатичне виділення. У репризі зберігається прямий порядок 
слів, а отже, тут доречно говорити про логічне виділення.

Крім репризи та антиципації можна виділити третій тип. Він вживається 
дуже рідко. Його виділяють тільки декілька науковці: М. Мюлер-Гозер, А Васильєва., 
Л. Прістлі. Цей тип  – мішаний знаходиться посередині сегментованого речення. 
Наприклад: Mon mari peut, lui, demander le divorce [5, 40].

Цей приклад показує інтонаційну ритмомелодію, яка є основним законом 
сегментованих речень: вимовляючи без пауз, позначенио графічно комами, речення 
може набути зовсім іншого змісту: lui стане pronom atone datif.
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Поряд з простою сегментацією, винесенням одного з членів речення в 

препозицію або постпозиції до групи присудка в розмовній мові поширена і подвійна 
сегментація  – винесення одночасно двох членів речення в сегмент, характерніше, 
правда, для експресивно-насиченої мови, ніж для нейтрального за своєю забарвленістю 
висловлювання: Moi, je l’a vu, ton portable [5, 90].

Подвійна сегментація може бути репрезентована двома препозитивними 
сегментами, двома постпозитивними сегментами і комбінацією препозитивного і 
постпозитивного сегментів. Остання побудова найбільш поширена:

Et souvent, il conclut comme ça: «Moi, je travaille les six premiers mois de l’année pour 
ma famille et les six autre pour l’Etat, alors qu’on ne vienne pas me parler des pauvres et des 
chômeurs, hein?! Moi je travaille un jour sur deux pour que Mamadou puisse engrosser ses dix 
négresses alors qu’on ne vienne pas me faire des leçons de morale! [5, 29].

Сегментоване речення може містити складні форми. Тема може складатися з 
декількох частин: Moi, accepter cette proposition, vous n’y pensez pas! [5, 88].

Будова синтагм носить ще більш дистактичний характер, якщо антиципація 
підкріплюється роз’єднанням. Особливий випадок роз’єднання, що викликається 
антиципацією, являє собою побіжна антиципація. Так, наприклад, логічний порядок 
слів дотриманий у вислові: Nous avions retenu la leçon, але він повністю порушується 
в результаті антиципації в: La leçon! Nous avions retenu! Але антиципація може бути і 
тільки частковою: Nous – la leçon- avions retenu. Цей прийом називається введенням 
(incision); ввідний вираз вклинюється у висловлювання, яке він передує [3, 188].

Майже всі члени речення, крім визначення і обставин-прислівників, не мають 
відповідних їм слів-замінників, наприклад обставин способу дії і часу –визначників в 
широкому сенсі слова, можуть бути виділені засобами сегментації, але далеко не всі в 
рівній мірі [1, 35]: Elle ne pouvait pas le garder pour lui, cet amour [5, 75].

Отже, основне призначення сегментованих речень  – це предикативне 
протиставлення теми і реми. У розмовній мові речення може стати сегментованим 
в результаті застосування інтонацій властивих сегментації. Розрізняють два типи 
конструкцій: антиципацію та репризу. Засобами сегментації можуть бути виділені 
майже усі члени речення.
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У статті розглядаються комунікативні стратегії і тактики в сучасних 
лінгвістичних студіях. Особливу увагу приділено ролі даних понять в теорії мовлен-
нєвих актів, когнітивній лінгвістиці, теорії комунікації.
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The given article describes the role of communicative strategies and tactics in modern 
linguistics, especially in the theory of speech acts, cognitive linguistics, theory of communication.

Key words: communicative strategy, communicative tactic, cognitive linguistics, 
theory of communication, discourse strategy.

Сучасність рекомендує лінгвістам досліджувати мову із урахуванням 
«людського фактору» в мові, тобто мови у зв’язку із людською діяльністю, людини 
в мові і мови в людині. Отже, у ХХІ столітті набула розвитку загальна тенденція 
гуманізації наукового знання, прагнення науки набути «антропоцентричного 
характеру» [10]. Тому в багатьох мовознавчих працях наголошується на пізнанні 
мови у тісному зв’язку із існуванням людини [1; 3], оскільки, як стверджує С. А. 
Арістов, «сучасна лінгвістика відштовхується від людини, її потреб, мотивів, намірів 
та очікувань, від її практичних та комунікативних ситуацій, в яких вона бере участь 
або як ініціатор і лідер, або як підлеглий» [2, 7]. Застосування антропоцентричного 
підходу до мови тісно пов’язано із питанням стратегій і тактик. Мета даної статті 
полягає в узагальненні підходів до вивчення даних понять у сучасному мовознавстві. 
Виходячи з мети нашої статті, ми не можемо оминути найяскравіших постатей уче-
них, які долучилися до вивчення даної проблеми. Наукові розвідки такого плану є 
актуальними, оскільки дають можливість систематизувати опрацьований теоретич-
ний матеріал, що допоможе майбутньому досліднику зорієнтуватись у існуючих по-
глядах, концепціях та теоріях.

Поняття стратегій і тактик у загальнонаукову парадигму перейшло із 
військової сфери, де стратегія – це складова частина військового мистецтва, його 
вища сфера, яка охоплює теорію і практику підготовки країни і військових до війни, 
планування і ведення стратегічних операцій і війни в цілому [7, 711], а тактика – 
це складова частина військового мистецтва, що охоплює теорію і практику ведення 
битви військовими частинами [7, 723]. У сучасному словнику української мови за-
фіксовано і переносне значення даних понять: стратегія – це мистецтво суспільного 
і політичного керування масами, яке має визначити головний напрям їх дій, вчинків; 
спосіб дій, лінія поведінки кого-небудь [16, 751], тактика  – це способи, прийоми 
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досягнення певної мети; лінія поведінки когось [17, 25]. Зараз ці категорії набули уні-
версального статусу і використовуються у політології, педагогіці, психології, еконо-
міці, медицині та інших науках. Поняття стратегій і тактик займає чільне місце у 
лінгвістичних дослідженнях, що дає лінгвістам підстави говорити про «масштабну 
лінгвістичну атаку на комунікативні стратегії» [4, 12].

Вивчення комунікативних стратегій і тактик є пріоритетним у теорії мов-
леннєвих актів, в основі яких знаходиться мета, яка регулює дільність співрозмов-
ників. Завдяки меті та мотивам комунікації комуніканти, регулюючи поведінку один 
одного, здійснюють спільну діяльність, тобто дана комунікативна взаємодія носить 
стратегічний характер. Саме мотив висловлювання є вирішальним у виборі усіх мож-
ливих мовних засобів, які надають даному висловлюванню виражений суб’єктивний 
зміст [11, 28]. Для успішної комунікації адресант та адресат повинні співпрацювати 
та виробити відповідні дії для розуміння змісту повідомлення.

Розгляд комунікативних стратегій і тактик також викликаний інтенсивними 
науковими розвідками у сфері дискурсології, зокрема, формуванням двох напрямків 
дослідження даної науки (когнітивно-дискурсивного та прагмадискурсивного). Ког-
нітивний підхід до вивчення комунікативних стратегій передбачає вплив адресанта 
на зміну моделі світосприйняття адресата. Прагматичний підхід передбачає взаємо-
дію стратегій адресанта і адресата, їх соціально-рольовий статус та мету комунікації 
[14, 172]. Як зазначає відомий лінгвіст Т. ван Дейк, саме комунікативні стратегії ви-
значають загальний «стиль» взаємодії комунікантів [6, 119].

Комунікативні стратегії і тактики співвідносяться як родове і видове, як за-
гальне і часткове. Комунікативна стратегія – це глобальна ментальна репрезентація 
засобів, необхідних для досягнення певної мети [6], «завдання у глобальному масш-
табі» [5, 21], «одиниця вищого рівня комунікативної ієрархії» [19, 45], «загальний 
план або вектор мовленнєвої поведінки» [15, 6], а комунікативна тактика – це частко-
ве явище, окремий інструмент реалізації загальної стратегії [19, 46], мовленнєва дія, 
яка відповідає певному етапу у реалізації комунікативної стратегії [15, 6].

Як зазначає український мовознавець А. П. Загнітко, комунікативна страте-
гія – це «інтенційно спрямований комплекс мовленнєвих дій, що ґрунтуються на ког-
нітивних процесах узагальнення минулого комунікативного досвіду для планування 
дискурсу в сукупності з реалізацією цього плану, орієнтований на майбутні мовлен-
нєві дії і пов’язаний з прогнозуванням ситуації; це сукупність мовленнєвих дій, спря-
мованих на вирішення загального комунікативного завдання мовця», комунікативна 
тактика – одна або декілька дій, що сприяють реалізації певної стратегії [8, 25-27].

Грунтовне дослідження комунікативних стратегій і тактик російської мови 
підготувала О. С. Іссерс. У своїй монографії «Коммуникативные стратегии и тактики 
русской речи» дослідниця визначає комунікативні стратегії як когнітивний план ко-
мунікації, який контролює оптимальне вирішення комунікативних інтенцій мовця в 
умовах нестачі інформації про дії партнера, засіб впливу на сферу світобачення спів-
розмовника певними мовними засобами, «певне насильство» над адресатом, скеро-
ване на зміну його моделі світу, на трансформацію його концептуальної свідомості [9, 
14], комунікативна тактика – одна чи сукупність декількох дій, які сприяють реаліза-
ції даної стратегії [9, 16]. У моделі світу адресанта з’являється знання про те, що певна 
інформація передана адресатові. 
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Ми поділяємо погляди відомого українського мовознавця Ф. С. Бацеви-

ча, для якого комунікативна стратегія – це «оптимальна реалізація інтенцій мовця 
щодо досягнення конкретної мети спілкування, тобто контроль і вибір дієвих ходів 
спілкування і гнучкої їх видозміни в конкретній ситуації» [3, 121], а комунікативна 
тактика – це «визначена лінія поведінки на певному етапі комунікативної взаємодії, 
спрямованої на одержання бажаного чи запобігання ефекту небажаного; мовленнєві 
прийоми, які дають змогу досягнути комунікативної мети і виконують функцію спо-
собів здійснення стратегії мовлення» [3, 119]. На думку вченого, особисті відносини 
комунікантів, урахування соціальних чинників, орієнтація в психічній, когнітивній 
та інших сферах адресата впливають на побудову тих чи інших стратегій та їх реалі-
зацію у комунікативному процесі для досягнення мети комунікації [3, 122]. Близьким 
є визначення І. А. Юшковець: комунікативна стратегія – це «оптимальна реалізація 
інтенцій мовця, спрямована на досягнення конкретної мети спілкування, узгоджена з 
особистісними (статусно-рольовими) і психологічними характеристиками учасників 
комунікаційного процесу, що зумовлено комунікативним досвідом, який передбачає 
підкорення законам і нормам у відповідній сфері комунікації та конкретно змодельо-
ваній ситуації спілкування» [20, 5].

Отже, специфіка комунікативних стратегій загалом і комунікативних тактик 
зокрема полягає у комплексному використанні мовних засобів для досягнення ви-
значеної комунікативної мети і бажаного результату (перлокутивний ефект). Якщо 
адресант і адресат в процесі комунікації отримали необхідний результат, то це озна-
чає, що адресант вибрав правильну стратегію. Це можна показати наступною послі-
довністю дій:

комунікативна мета

⇓
комунікативна стратегія

⇓
комунікативна тактика

⇓
перлокутивний ефект

Згідно з дискурсивним підходом стратегію розглядають як організуючий 
складник дискурсивної формації [18, 242]. Дискурсивна діяльність характеризуєть-
ся цілеспрямованістю, яка, на думку І. Є. Фролової, співвідносна з її стратегічністю, 
тому її потрібно вивчати з опорою на поняття дискурсивної стратегії [18, 242]. У меж-
ах цього напряму стратегію тлумачать як інструмент реалізації комунікативних цілей 
у культурно-соціальній вербальній інтеракції [18]. Дослідниця пропонує розглядати 
дискурсивну стратегію як поняття вужче за комунікативну стратегію, оскільки вона 
може бути і невербальною [4, 14] і ширше за мовленнєву стратегію, яка є одиницею 
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мовленнєвого впливу і спрямована на досягнення лише мовленнєвих цілей [18, 243].

Щодо типології комунікативних стратегій, у сучасній лінгвістиці ще не існує 
однозначного погляду на їх класифікацію. Дослідники, враховуючи різноманітні під-
ходи до опису даного явища, пропонують наступне:

1) залежно від типу комунікативної взаємодії розрізняють кооперативні 
стратегії, коли відбувається узгодження цілей і стратегічних програм комунікантів, 
ефективність та оптимальність спілкування, коли комуніканти змінюють модель 
власної комунікативної поведінки з метою пристосування до моделі партнера ко-
мунікації [14, 199], які втілюються в інформативних та інтерпретативних діалогах 
(полілогах) – порадах, обміні думками, розповідях, повідомленнях тощо [3, 121] та 
некооперативні/конфліктні стратегії, які характеризуються неузгодженістю цілей 
і стратегічних програм комунікантів, а також асиметричними відношеннями між 
ними, що зазвичай призводить до припинення спілкування та небажання подальшої 
комунікації [14, 200], які знаходять своє вираження у конфліктах, суперечках, пре-
тензіях, погрозах, ухиляннях від відповіді тощо [3, 121].

2) під кутом зору функційного підходу О. І. Іссерс визначає основні – на пев-
ному етапі комунікативної взаємодії є найбільш значущими, враховуючи ієрархію 
мотивів і цілей комунікантів, які в свою чергу поділяються на семантичні і когнітивні, 
та допоміжні – сприяють ефективній організації діалогової взаємодії, оптимальному 
впливу на адресата, що містять діалогові (використовуються для моніторингу теми, 
ініціативи, ступеню розуміння в процесі спілкування), риторичні (прийоми оратор-
ського мистецтва і риторичні техніки ефективного впливу на адресата) та прагма-
тичні (враховують важливість компонентів комунікативної ситуації: автор, адресат, 
канал зв’язку, комунікативний контекст, вибір оптимального з позиції адресанта 
мовленнєвого акту) [9, 106-108].

3) із урахуванням екстралінгвістичних факторів впливу на комунікацію (ет-
нічного, соціального, гендерного, вікового, особистісного, часового) А. Д. Белова сис-
тематизує комунікативні стратегії у вигляді набору опозицій: універсальні – етнічно-
специфічні, загальновживані – індивідуальні, загальновживані – статусно-зумовлені, 
загальновживані  – вікові, унісекс  – гендерно-марковані, вербальні  – невербальні, 
атемпоральні – обмежені в часі, кооперативні – конфліктні, адресантно-орієнтовані – 
адресатно-орієнтовані, інформативні – спонукальні [4, 14].

4) зважаючи на моделі створення та розуміння дискурсу, Т. ван Дейк і В. Кінч 
виділяють пропозиційні стратегії, стратегії когерентності, зв’язності (когерентності), 
макростратегії (контекстуальні – визначають залежність від загального контексту, від 
існуючої ситуації, від комунікативної взаємодії, типу дискурсу і можливості свободи 
референції та текстові – сигнали визначеної теми, які формують гіпотезу стосовно 
теми визначеного фрагменту, його перевірку і корекцію) [6]. В свою чергу К. Ф. Седов, 
розглядаючи усну комунікацію, визначає репрезентативну (установка на зображенні 
у дискурсі немовних ситуацій) та наративну (установка на передачу перекодованої ін-
формації про побачене) стратегії [13]. Близькою є класифікація Т. В. Радзієвської, яка 
досліджуючи тексти наукової та науково-популярної комунікації, визначає наступні 
комунікативні стратегії побудови текстів, наголошуючи на безпосередньому зв’язку 
текстових стратегій з типом комунікації: конструктивно-генеративна (побудова 
тексту здійснюється у відповідності до чітко визначеного комунікативного завдан-
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ня з урахуванням прагматичних обставин, представлених у прагматичній ситуації), 
транспозитивна (переклад однієї з форм безпосередньої усної комунікації у текстову 
форму), аналогійна (побудова тексту за існуючою текстовою моделлю, коли зразок є 
складником прагматичної ситуації творення текстів певного класу), безадресатна – 
антистратегія (репрезентація внутрішніх (емоційних та інтелектуальних) станів ко-
муніканта у момент реалізації дії), трансформуюча (визначення завдань переробки 
тексту, в процесі якої поєднуються два логічні компоненти: взаємодія комуніканта з 
первинним тестом та утворення нового тексту) [12, 180-182].

Отже, у даній статті здійснено комплексний аналіз стратегій і тактик у сучас-
ній лінгвістиці. Перспективами подальших наукових розвідок є дослідження функці-
онування даних категорій у різноманітних дискурсах.
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Аннотация: В статье описываются фонетические процессы, изменяющие 
состав согласных фонем в приуральских говорах чувашского языка, связанные как с 
позиционной обусловленностью, так и междиалектными и межъязыковыми взаимо-
действиями.

Abstract:This paper describes the phonetic processes that change the composition of 
consonants in the Ural dialects of the Chuvash language, related to both positional conditioning 
and interdialectic and language interrerlation.

Ключевые слова: диалект, приуральские говоры, метатеза, фонетика, фоне-
ма, язык.

Key words: dialect Uralic dialects, metathesis, phonetics, phoneme, language.

Настоящая статья представляет собой исследование фонетической системы 
согласных фонем приуральских говоров чувашей, проживающих на территории Рес-
публики Башкортостан.

Материалом для исследования послужили реально существующие в разных 
диалектах современного чувашского языка слова, включая их фиксации в словарях, 
специальных исследованиях, а также фрагменты разговорной речи, зафиксированные 
автором в полевых условиях. Объектом анализа стали словари чувашского языка и 
других тюркских языков.

Весьма характерной и отличительной чертой приуральских говоров чуваш-
ского языка является наличие для большинства согласных парных палатализованных 
вариантов. Согласные п, т, к, ш, с, х употребляются в четырех позиционных разно-
видностях: в твердом озвонченном и мягком озвонченном, в твердом глухом и мяг-
ком глухом. Из особенностей консонантизма исследуемых говоров можно отметить 
следующие: фонему ç чуваши, проживающие в Миякинском и Стерлитамакском ра-
йонах произносят как звук, близкий русскому с’ (ср. кас’ма «перекладина», «мостки»; 
рус. сильный, боюсь). В говорах низового диалекта чувашского языка акустический 
оттенок звука ч иной, чем в верховом диалекте: здесь сильно проявляется зазубная 
артикуляция, в связи с чем ч произносится как ц’(т’+с’) и отождествляется с сильно 
смягченным русским т. В приуральских говорах ч передается звуками ц’ и д’: лит. чей, 
ц’ей «чай» (звук, близкий русскому т’: Кат’я); лит. мунча – мунд’а «баня». В приураль-
ских говорах чувашского языка согласные независимо от того, находятся они впере-
ди или после гласных переднего ряда, приобретают палатальный оттенок: кÿнтем 
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«тихий». Позиционно обусловленная палатализация согласных имеет также частные 
особенности. Например, сонорные л, н в твердозвучных основах перед ч и ç всегда 
палатализуются: мун’ча, мунд’а «баня», хыл’чăк «ость хлебная».

В приуральских говорах чувашского языка наблюдается удвоение согласных 
в ряде слов, отсутствующих в чувашском литературном языке. Геминаты встречаются 
как в корнях, так и на стыке корня и аффикса: к≈кк: тырккас – лит. тыркас «суслик», 
куккăль – лит. кукăль «пирог»; т≈тт: йĕттĕр – лит. йĕтĕр «скалка», сăлттав – лит. 
сăлтав «повод, причина»; м≈мм: тĕмме – мимме– миме «мозг»; в≈вв: кĕвве – лит. кĕве 
«моль», йăвва – лит. йăва«гнездо»; ч≈чч: шăнкăрччи – лит. шăнкăрч «скворец». Име-
ющиеся в этих примерах геминаты не обладают смыслоразличительной функцией, 
являются лишь вариантами соответствующих кратких консонантов.

В приуральских говорах чувашского языка наблюдается прогрессивная асси-
миляция (уподобление) конечного звука основы слова начальному звуку аффикса. Она 
встречается в следующих случаях: а) начальный с- аффикс множественного числа -сем 
(диал. -сам) уподобляется конечному -ш, -ç: пĕлĕшсем < пĕлĕшшем «знакомые»; имена с 
конечным -ç при присоединении лишительного аффикса -сăр/сĕр, начальный с- указан-
ного аффикса уподобляется конечному -ç: хутаçсăр < хутаççăр «без мешка».

Регрессивная ассимиляция обнаруживается в тех случаях, когда во всех гла-
голах в первом лице множественного числа настоящего времени изъявительного на-
клонения предшествующее т ассимилируется последующему пуйлатпăр < уйлаппăр 
«думаем»; при присоединении к будущему причастию на -ас (-ес) аффикса -шăн 
(-шĕн) звук с уподобляется звуку ш: тухасшăн < тухашшăн «хочет выйти».

Частичную регрессивную ассимиляцию по лабиальности можно видеть в пе-
реходе звука н в м перед губными: ан пар < амбар «не давай». Нами зафиксированы так-
же примеры обратной ассимиляции: мĕнле < мĕлле «как, каким образом»; çапăывăççи 
< çапвĕççи (çапã «битье» + йывăç «дерево» + -и – аффикс принадлежности 3 лица.

В приуральских говорах, в отличие от литературного чувашского языка, 
встречается выпадение согласных.

Отмечены следующие случаи выпадения звуков: н – кăмка (Стерлитамакский 
р-н: Ишпарсово) < кăмкан «умывальник»; р  – пичу (Бижбулякский р-н: Кистенли-
Богданово) < пичур «суслик».

Выпадение ауслаутного в, генетически восходящего к древним *г, *к, зафик-
сировано в слове ти < тив «трогать, касаться» (ср. тюрк. тэг ≈ тег ≈ дэй≈ тей) «ка-
саться, трогать». Следует отметить, что для корневых морфем чувашского языка в 
ауслауте не характерен губной в. В русских заимствованиях конечный в утрачивает-
ся: пукра (Миякинский р-н: Сокол-Михайловка)) ≈ покро < пукрав ≈ покрав «назва-
ние религиозного праздника – Покров день» (< рус. Покров) [1,68 ]

Нами зарегистрированы два примера отпадения анлаутного с: ăскăчă (Аур-
газинский р-н: Новофедоровка») < сăскăчă «совок, лоток» (ср. тюрк. сузгак < сÿсгÿч ≈ 
сузгу ≈ суску ≈ hозгак≈ соскыч ≈ сусак «ковш, черпак, совок» < с(ăс) «черпать, цедить» 
+-кăч; ăсла< сăсла«сусло»(< рус. сусло).

Примеры показывают, что спорадическому выпадению в приуральских гово-
рах подвержены согласные й, р, н, в, к, т, с; причем в анлауте. Это наблюдается редко.

Весьма характерным фонетическим явлением для приуральских говоров 
чувашского языка является стяжение сложных слов, при котором компоненты, со-
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ставляющие сложное слово, при слиянии либо просто теряют некоторые звуки, 
главным образом, на границе соединения слов, либо фонетически видоизменяются. 
В частности, весьма сильное стяжение имеет место в сложных глаголах, где обычно 
более слабым элементом, как правило, выпадающим, является деепричастный аф-
фикс (-а/-е, -са/-се) основного глагола. Примеры: а) с вспомогательным глаголом: 
кил-: илсе кил (< ис кил) «принеси» (Аургазинский р-н: Тряпино); кайсакилтĕн-и? 
(каскилтĕн-и? «ты ходил»; б) с вспомогательным глаголом: пул(ать) – тăраспулать 
(< тăраспать) «надо вставать» (Аургазинский р-н: Веселовка).

Итак, особенности приуральских говоров в фонетике выражаются в 
определенных звуковых соответствиях между чувашским литературным языком и 
диалектом, своеобразной артикуляцией отдельных гласных и согласных, а также фо-
нетическими закономерностями, присущими лишь приуральским говорам.
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Филологические исследования конца XX века немыслимы без обращения к 
проблеме интертекста, интертекстуальности и кодирования текста. К ней обраща-
лись философы (Чарльз С. Пирс, Чарльз У. Моррис), лингвисты (Фердинанд де Сос-
сюр, Р. Якобсон), литературоведы (Р.Барт, Ю.Кристева, М.М.Бахтин, Ю.М.Лотман, 
У.Эко) и антропологи (Клод Леви-Стросс).

Впервые термин «интертекстуальность» был использован французский 
филологом-постструктуралистом Юлией Кристевой в статье «Бахтин, слово, диалог 
и роман» в 1967 для того, чтобы обозначить диалогическую связь между текстами. 
Она утверждала: «Любой текст строится как мозаика цитаций, любой текст есть про-
дукт впитывания и трансформации какого-нибудь другого текста. Тем самым на ме-
сто понятия интерсубъективности встает понятие интертекстуальности» [Кристева 
2000: 429]. Теории Кристевой получили развитие в трудах Ж.Дерриды в рамках его 
концепкии «мир-текст» и Р.Барта, рассматривавшего любой существующий текст, 
вне зависимости от времени его возникновения как «эхокамеру».

По Р.Барту, любой текст представляет собой интертекст, «раскавыченную 
цитату» и «существует лишь в силу межтекстовых отношений, в силу интертексту-
альности». Он также считал, что интертекстуальность представляет собой «общее 
поле анонимных формул, происхождение которых редко можно обнаружить, бес-
сознательных или автоматических цитат, даваемых без кавычек» (Барт 1989).

В.Е.Хализев отмечает, что интертекстуальность не может сводиться только к 
непроизвольным реминисценциям. Он утверждает, что в современных исследовани-
ях этим термином «часто обозначается общая совокупность межтекстовых связей, в 
состав которых входят не только бессознательная, автоматическая или самодовлею-
щая игровая цитация, но и направленные, осмысленные, оценочные отсылки к пред-
шествующим текстам и литературным фактам» [Хализев 2002: 294].

К основным видам проявления интертекстуальности в тексте можно отне-
сти цитаты, аллюзии, афоризмы, реминисценции и пародии.

Интертекстуальность является одной из ведущих категорий герменевтики, 
«науки не о формальной, а о духовной интерпритаци текста» [Арнольд 1993: 4].
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Термины интертекст и интертекстуальность оказались почти взаимозаме-

няемы при использовании, что говорит о том, что они еще не устоялись. Мы считаем, 
что данные определения можно разграничить следующим образом:

Интертекстуальность – общее свойство текстов, выражающееся в наличии 
между ними связей, «включение в текст целых других текстов с иным субъектом 
речи, либо их фрагментов в виде цитат, реминисценций и аллюзий». [Арнольд 2002: 
56]. Близкими по значению терминами можно считать такие авторский определения 
интертекстуальности как «прививка» (Деррида), «эхокамера» (Барт), «полифония» 
(Бахтин), «диалогичность» (Бахтин/Лахманн), «палимпсест» (Ж.Женетт) и др.

Интертекст – соотношение одного текста с другим, диалогическое взаимо-
действие текстов, обеспечивающее превращение смысла в заданный автором. Основ-
ной вид и способ построения художественного текста в искусстве модернизма и 
постмодернизма, состоящий в том, что текст строится из цитат и реминисценций к 
другим текстам.

Понятие «код» и «интертекст» соотносится как общее с частным. Диалоги-
ческое взаимодействие текстов, совокупность цитаций и реминисценций могут яв-
ляться одной из форм представления кода.

Французский философ-постструктуралист и семиотик Р.Барт утверждает: 
«Коды – это определенные типы уже виденного, уже слышанного, уже деланного; код 
есть конкретная форма этого «уже», конституирующего всякое письмо» [Барт 1989: 
456]. Анализируя труды Барта, И.П.Ильин утверждает, что «любое художественное 
произведение существует в переплетении различных кодов, их постоянной «пере-
бивке» друг другом, что и порождает «читательское нетерпение» в попытке постичь 
вечно ускользающие нюансировки смысла [Ильин 1996: 204].

По мнению итальянского семиологаУ.Эко, код представляет собой «результат 
ряда условных упрощений, производимых ради того, чтобы обеспечить возможность 
передачи тех или иных сообщений» [Эко 1998: 83]. Действительно, код есть некий 
условный сигнал, несущий информацию. Ключом к его дешифровке может служить 
сумма знаний в области литературы и культуры, накопленные реципиентом. Таким 
образом, феномен интертекстуальностирассматриваетсяврамках концепции куль-
турных кодов.

Ю.М.Лотман также обращался к проблеме культурных кодов. Создавая худо-
жественное произведение, автор «зашифровал его многократно и разными кодами» 
[Лотман 1999: 207]. По Ю.М.Лотману, главное отличие литературного текста от на-
учного – в том, что художественное произведение соотносится со многими дешиф-
рующими его кодами, в то время как нехудожественный  – только с одним, выбор 
которого являет очевидным и бесспорным для читателя. Таким образом, любой худо-
жественный текст неоднороден как на уровне содержания, так и на уровне формы.

Коды могут быть репрезентированы двумя способами  – лексико-
грамматическим и/или образно-символическим. Анализ особенностей этих репре-
зентаций будет способствовать интерпретации художественного произведения и по-
зволит сделать выводы об особенностях мировоззрения и художественного метода 
автора данного текста. Необходимо также отметить, что такой анализ будет способ-
ствовать осознанию механизма интеграции отдельного художественного произведе-
ния и единый фонд человеческой культуры.
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Проблема текстовой смешанности, неоднородности, гетерогенности, про-

слеживаемой и на уровне содержания, и на уровне формы находится на стыке раз-
личных дисциплин. Текст предстает как действительно многомерное явление, как 
поликодовый феномен. Креолизованный текст, гибридный текст, супер текст; биме-
диальный, полимедиальный, мультимедиальный текст; полимодальный вербально-
визуальный текст, поликодовый текст – вот термины, которые вошли в научный обо-
рот, подчеркивая, что текст как коммуникативная величина не ограничивается лишь 
языковой составляющей. «Материя» текста соткана из многих различных элементов, 
существенно влияющих на восприятие текстового целого. Не только особенности 
соединения языковых знаков в текстовую ткань, но и графическое, шрифтовое, ви-
зуальное, цветовое оформление – то, что называется текстовым дизайном попадает 
в сферу интересов лингвистов и обусловливает выводы относительно функциониро-
вания текстовых смыслов.

С общесемиотической точки зрения возможно исходить из широкого поня-
тия текста как сложно организованного знака, подразумевая под этим совокупность 
всех коммуникативных сигналов любой формы, так или иначе задействованных в 
интерактивном процессе. И текстом считается содержательно взаимосвязанная по-
следовательность любых знаков. В таком понимании с позиции культурологи и семи-
отики текстом является танец, обряд, архитектурное или музыкальное произведение: 
все те артефакты, которые определенным образом закодированы, функциональны и 
являются результатом интенционального действия субъекта. Они рассматриваются 
как аналогичные языковым текстам, обладающие содержательным единством. По-
добный широкий семиотический подход распространяется в целом на понимание 
культуры как текстовой системы. Согласно мнению ученого, текст как культурно-
семиотический феномен должен отвечать трем условиям для признания его статуса 
как такового. Во-первых, явление, идентифицируемое как текст, должно быль арте-
фактом, то есть результатом целенаправленного действия (субъекта). Во-вторых, оно 
должно иметь инструментальный характер, иметь назначение в рамках определен-
ной культуры. В-третьих, оно должно иметь кодированный характер, то есть в рам-
ках определенной культуры должен существовать код, приписывающий ему некое 
значение. Таким образом, текст – это то, что определенным образом закодировано, 
целенаправленно и имеет функцию (назначение).

Так, с одной стороны, «поликодовый» фокусирует факт взаимодействия раз-
личных кодов, если понимать под кодом систему условных обозначений, символов, 
знаков и правил их комбинации между собой для передачи, обработки и хранения 
(запоминания) информации в наиболее приспособленном для этого виде. В языкоз-
нании такое понимание кода применяется к языковым знакам и правилам их сое-
динения между собой. В социолингвистике понятие «код» закреплено за социально 
изменчивыми (стратифицированными) вариантами языка, а также для обозначения 
стратегии вербального планирования. И, с другой стороны, термин «поликодовый 
текст» обращает внимание на текстуальный характер обозначенного явления, его 
содержательно-смысловую целостность, что уходит на задний план при использо-
вания термина «коммуникат». Итак, использования термина «поликодовый текст» 
представляется целесообразным и органичным при обозначении текста как когерент-
ного целого, слагаемого из нескольких семиотических кодов. В целом можно конста-
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тировать, что многомерный взгляд на текст как поликодовое образование является 
следствием и отражением поликодового характера человеческой коммуникации на 
современного этапе. В качестве ее очевидной тенденции следует назвать эстетиза-
цию коммуникации, проявляющуюся в усиленной визуальзации коммуникативного 
сообщения. Эстетизация, то есть опора на внешнюю красоту, дизайн, характеризу-
ет сегодня практически все сферы коммуникации: рекламу, СМИ, политику, сферу 
каждодневного общения. Исследователи говорят об «эстетизации нашего жизнен-
ного пространства». Традиционно к средствам эстетизации относились языковые, 
а именно стилистические, риторические аспекты «красноречия». При этом сегодня 
очевидно, что значительный эстетический потенциал содержится в материальной 
организации текстов. Это означает усиленное внимание к их форме, игру с формой. 
Форма текста приобретает роль дополнительного средства его выделения в общем 
информационном пространстве. Форма становится тем маркером, который обеспе-
чивает максимальную концентрацию внимания на своем объекте.

Таким образом, мы охарактеризовали явление текстовой гетерогенности 
на уровне формы, достигаемой через соединение различных семиотических систем, 
например, вербальной и визуальной. При этом существует содержательная гетеро-
генность иного рода  – функционально-стилистическая, порождаемая контрастом 
смысловых систем, «своего» и «чужого» слова, сосуществующих в текстовом про-
странстве. Текстовая гетерогенность такого рода предстает в явлениях стилизации, 
пародирования, коллажа, других видах интертекстуальности.
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ПОД- СЕКЦИЯ 5. Языковедение и иностранные языки.

Смольнікова А.В., Нагорняк В.
викладач Миколаївського коледжу 

культури і мистецтв

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ 
У СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

На сьогоднішній день вивчення іноземної мови в вищих навчальних закла-
дах стало важливим питанням, якому приділяється все більше уваги. Кожний викла-
дач хоче зробити процес вивчення іноземної мови цікавим та захоплюючим.

Мотивація є вагомим фактором успішності навчання в цілому, зокрема при 
вивченні іноземної мови. Вона є пусковим механізмом будь-якої діяльності.

Розглядаючи мотивацію як важливу пружину процесу оволодіння іноземною 
мовою, слід пам’ятати, що мотивація відноситься до суб’єктивних якостей студента, 
вона визначається його особистими спонуканнями, пристрастями і потребами. Це 
спричиняє труднощі щодо формування мотивації. Викладач може вплинути на неї лише 
опосередковано, створюючи передумови, на основі яких у студентів виникає особиста 
зацікавленість в роботі. Для цього викладачу необхідно бути обізнаним з мотивами ді-
яльності студентів, бути здатним поставити себе на їх місце. Викладач повинен також 
знати весь арсенал мотиваційних засобів, типи і підтипи мотивації та їх резерви.

Серед основних видів мотивації оволодіння іноземною мовою розрізняють 
зовнішню і внутрішню мотивації.

Зовнішня мотивація знаходиться під впливом потреб суспільства і має два 
підвиди: широку соціальну і вузькоособисту мотивації. Внутрішня мотивація зу-
мовлена характером самої діяльності і її основним підвидом вважається мотивація 
успішності. Як зовнішня, так і внутрішня мотивації можуть носити позитивний і не-
гативний характер, тобто мотивація може бути негативною і позитивною. Розрізня-
ють і такі підвиди мотивації як віддалена (дистантна, відстрочена) і близька (актуаль-
на) мотивація (П. М. Якобсон).

Внутрішня мотивація поділяється також на комунікативну, лінгвопізнаваль-
ну та інструментальну (Г. В. Рогова).

Комунікативна мотивація  – це бажання студентів спілкуватися іноземною 
мовою в усній та письмовій формах; лінгвопізнавальна – позитивне ставлення до са-
мої мовної матерії, до оволодіння мовним матеріалом; інструментальна – позитивне 
сприймання студентами певних форм роботи.

Існує багато підходів до проблеми мотивації, кожен підхід має свої принципи 
і у всіх присутня необхідність мотиваційної забезпеченості навчання. Мотив вивчен-
ня іноземної мови має бути присутнім як на початку заняття, так і створення систе-
ми мотивів для кожного окремого взятого його етапу. Виділяють три мотиваційних 
блока заняття:

1. На початку заняття задіються основний мотив або мотиваційна компози-
ція, з якими логічно пов’язані цілі заняття.

2. Наприкінці – мотиваційний зміст до наступного заняття. Це оперативна й 
перспективна мотивація.
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3. Протягом усього заняття діє блок мотиваційної підтримки.
Мотив повинен стати тією точкою опори, на якій будується увесь зміст заняття.
Завдяки сучасним технологіям студенти все більше самостійно намага-

ються цікавитися іноземною мовою та розуміти інформацію, яка розповсюджена 
на просторах, наприклад, Інтернету. Дуже часто студенти, слухаючи улюблену 
музику, цікавляться змістом текстів пісень, шукаючи їх в Інтернеті та переклада-
ючи, що в свою чергу також дозволяє створити своєрідні конкурси на найкращі 
переклади та також додати до презентації перекладу інформацію про виконавців, 
країну, особливості її музичної культури. Також в вільному доступі в Інтернеті 
є безліч он-лайн фільмів, які студенти також мають змогу дивитися, що також 
формує ще один з видів виховної позааудиторної роботи: перегляд фільмів та по-
дальше їх обговорення.

Не менш важливе місце серед педагогічних умов формування мотивації ви-
вчення іноземних мов займають ігрові технології. Саме вони об’єднують у собі як 
емоційні стимули (ситуація успіху, інтерес до матеріалу, що подається, моменти зма-
гань), так і проблемно-пошукові (постановка в ситуацію вибору, самоаналіз, нестан-
дартність запропонованих у грі завдань, поступове підвищення їх важкості).

Підбираючи відповідні навчальній і виховній меті ігрові форми, спостеріга-
ючи і корегуючи поведінку студента у ході гри, викладач отримує дієвий спосіб діа-
гностики і формування мотивації навчання.

Переваги використання ігрових форм навчання під час вивчення іноземних 
мов полягають у тому, що:

1. Іншомовний матеріал, який подається у нетрадиційній формі, дозволяє сту-
дентам отримати гарну вихідну базу для самостійного дослідження спірних питань.

2. Виникає інтерес до пошуку істини, що потребує використання джерел (в 
тому числі й Інтернет ресурсів), які містять дискусійні положення і, відповідно, збу-
джують інтерес до пізнавальної діяльності.

3. Набуваються вміння і формуються практичні навички для логічного, несу-
перечливого й аргументованого ведення дискусії іноземною мовою, в ході якої необхід-
но не просто спростувати чиюсь думку, а обґрунтувати своє розуміння проблеми.

Таким чином, використання ігрових технологій у підготовці фахівців підви-
щує рівень мотивації студентів до навчання, зацікавленість в оволодінні іноземною 
мовою як засобом міжкультурного спілкування та майбутньою професією.

Мотиваційний аспект має вирішальне значення для активізації всіх психоло-
гічних процесів – мислення, сприйняття, розуміння і засвоєння іншомовного матері-
алу. З метою сприяння пізнанню та інтелектуальній діяльності необхідно враховува-
ти, що свідома зовнішня і внутрішня мотивація надають сенс, тим самим стимулюючі 
мовленнєво-розумову діяльність, мислення і призводять до бажання дізнатися біль-
ше і мислити мовою, що вивчається. В такий спосіб задовольняються потреби осо-
бистості і створюються позитивні установки до вивчення іноземної мови.

Література:
1. Шумілов  П. Мотивация студентов: как ее повысить [Электронный  ресурс] / 

П. Шумілов. – Режим доступа: http://selfdevelop.ru/advance/motivaciya – studentov-
kak-ee-povysit.htm.
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Матеріал, зібраний багатьма лінгвістами переконливо свідчить, що одним із 
найважливіших джерел збагачення словникового складу англійської мови є запози-
чення з інших мов. Відомо, що зростання словникових ресурсів літературних мов 
унаслідок запозичень і кальок є одним із найвиразніших явищ мовно-літературного 
розвитку. Темі запозичень присвячені праці багатьох дослідників. Актуальність її 
згодом не згасає, а навпаки, підсилюється, тому що динаміка процесу запозичення 
росте.

Мета даної роботи полягає в тому, щоб ознайомитися з великим матеріалом, 
накопиченим у лінгвістиці, з урахуванням існування різних думок з даного питанню, 
і викласти основні його аспекти. Для досягнення вищевказаної мети необхідно ви-
рішити наступні завдання:

– розглянути, які види запозичень виділяються лінгвістами;
– вивчити зміни, яким піддаються запозичення в процесі адаптації до систе-

ми англійської мови;
– виявити результати даного явища для мови;
Запозичення в мовах є одним з найважливіших факторів їхнього розвитку. 

Процес запозичення лежить у самій основі мовової діяльності.
У кожній мові можна виділити такі шари: слова, властиві всім мовам однієї 

родини; слова, загальні для групи, підгрупи родинних мов; споконвічні слова кон-
кретної мови; запозичені слова. На прикладі англійської мови це виглядає так:

– індоєвропейські слова (загальні для багатьох мов): mother, brother, daughter, 
wolf, meat, hear, hundred, be, stand;

– німецькі слова: bear, finger, say, see, white, winter;
– французькі слова: regime, ballet, bouquet, appetite, sausage
– західногерманські слова: age, ask, give, love, south;
– власне англійські (англо-саксонські слова): lady, lord, boy, girl;
– зі споріднених мов: knight, low, flat, fellow, sale (із давньоскандинавської), 

rummer, napper, fitter (з голландської);
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– з іншої мовної системи: Soviet, sputnik, steppe, taiga (з російської), judo, samu-

rai, sumo (з японської), xylophone, epoch, echo (із грецької). [4,c. 98].
З більш пізніх запозичень можна згадати такі слова, що проникли в англійську 

мову з уельської, ірландської та шотландської мов: coracle – рибальський човен, спле-
тений з верболозу і обтягнутий шкірою; cromlech – кромлех (кельтське спорудження 
бронзового століття); eisteddfod – збори уельських бардів; flanel – фланель; flummery – 
страва, приготована   з пшениці або вівса; також будь-яке солодка страва з борошна, 
яєць і цукру.

Сучасна англійська мова збагачується французькими, італійськими, іспан-
ськими, арабськими лексемами, пов’язаними, головним чином, із сферою повсякден-
ного життя: а) їжа ( adobo  – «гостра приправа, соус», bollito misto  – «м’ясна страва 
з овочами», capellini – «локшина», gemelli – «різновид локшини», macchiato – «кава», 
panino – «сандвіч», scamorza – «італійський сир» ( італ.)); б) одяг ( devore – «оксамит, 
тканина» (фр.), hijab  – «жіночий головний убір у мусульман» (араб.)); в) предмети 
побуту (ballotin – «коробка з шоколадними цукерками» (фр.), barrique – «бочка вина» 
(фр.)); г) музика (bachata – «стиль романтичної музики» (ісп.), cavaquinho – «різновид 
гітари» (порт.)); д) рослини, тварини (ajowan – «рослина, різновид петрушки» (гінді), 
chamise – «вічнозелений кущ» (ісп.)). [1; 94]

Tycoon (фінансовий магнат) походить від японського слова taikun, що в пе-
рекладі означає «великий правитель» і використовувалося в якості титулу стосовно 
традиційного правителя, сегуну. Уперше в англійській мові це слово з’явилося після 
повернення американського флоту з Японії в 1857 році.

Bungalow  (бунгало, котедж) походить від гуджаратського слова bangalo, 
яке у свою чергу, прийшло з мови хінді (bangla). Це слово використовувалося для 
позначення невеликого одноповерхового будинку, побудованого в бенгальському 
стилі. [1; c. 87]

Процесу запозичення піддаються мовні одиниці різних рівнів. Згідно до 
того, який аспект слова є новим для мови-рецепієнта, запозичення можна розподі-
лити на:

– словотворчі елементи. Найпоширеніші серед запозичених морфем при-
йшли із грецької, латинської й французької мов: латинські -ion (legion, union), -tion 
(relation, starvation), -ate (congratulate, create), -ute (attribute, contribute), -able (detestable, 
curable), -ate (accurate, graduate), -ant (arrogant, important), -ent (absent, decent), 
-or (junior, senior), -al (final), -ar (familiar); грецькі anti- (antithesis, antipode), dys- 
(dysfunction, dystrophia), syn- (synchronous, syntax), mega- (megalopolis, megabit), micro- 
(microscope, microwave), -ist (moralist, pacifist); французькі -ance (arrogance, hindrance), 
-ence (consequence, patience), -ment (development. appointment), -age (courage, passage), 
-ess (actress, tigress), en- (enable, enslave). [4; с. 24]

– сталі словосполучення. Іноді запозичуються у вихідному вигляді (tеt-a-tet, 
sine qua non), але частіше калькуються, тобто точно відтворюються засобами прийма-
ючої мови зі збереженням морфологічної структури й мотивування (le jeu ne vaut pas 
la chandelle – the game is not worth the candle). 

– під семантичним запозиченням розуміється запозичення нового значення, 
часто переносного, до уже наявного у мові слову. Слова pioneer й brigade існували в 
англійській мові й до проникнення в нього радянизмів, але значення “член дитячої 
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комуністичної організації” й “трудовий колектив” вони отримали під впливом росій-
ської мови післяжовтневого періоду.

Причини даного явища різноманітні, але єдині для всіх мов; серед них виді-
ляються внутрішньолінгвістичні й зовнішні, екстралінгвістичні.

Процес асиміляції проходить поступово, внаслідок чого слова перебувають 
на різних його етапах і відносяться до різних категорій у відповідності з наступною 
класифікацією:

1) повністю асимільовані слова – відповідні всім фонетичним, морфологіч-
ним, орфографічним нормам мови, що запозичує, не сприймані як іншомовні. У цю 
групу входять найбільш старі запозичення (take – зі давньонорвезької, face – з дав-
ньофранцузької, wall, mint – з латини). Похідні слова, що відносяться до даної групи, 
видають своє іншомовне походження наявністю певних афіксів, що приєднують як 
до англійських, так і до запозичених коренів;

2) частково асимільовані слова:
2.1) не асимільовані графічно ( що зустрічаються в англійській частіше, 

ніж в інших мовах): слова з невимовним згодним на кінці (ballet, buffet, corps); слова 
з діакритичним знаком (cafй, clichй); слова з диграфами (bouquet, brioche, pointes); 
слова з подвоєнням: bb – lobby (лат.), hobby (фр.); cc – accurate (лат.), peccant (лат.); 
ff – muffin (нім.), differ (лат.); ll – gallant (фр.), pillar (лат.); mm – rummer (голл.), 
pommel (фр.); nn – annual (лат.), dinner (фр.); pp – puppy (фр.), napper (голл.), rr – 
current (лат.), terrene (лат.); ss – asset (лат.), success (лат.); tt – etiquette (фр.), butter 
(лат.); [3; с. 16]

2.2) не асимільовані граматично. Іншомовність слів проявляється через не-
повну включеність їх у граматичну систему мови-рецепієнта. Такі слова зберігають 
оригінальну форму множини (bacterium – bacteria, bacillus – bacilli, formula – formulae, 
crisis – crises, index – indices), або мають паралельні форми (formulas), які можуть роз-
різнятися семантично (bandit – bandits/banditti: друге позначає романтичних розбій-
ників в опереті або казці). Широковживані слова, однак, мають тільки англійську 
форму (villas, spectators, circuses).

2.4) не асимільовані семантично, тому що вони позначають поняття, пов’язані 
з іншими країнами й не мають еквівалентів у мові-рецепієнті (слово-реалії, або екзо-
тизми: rajah, toreador, sherbet, rickshaw);

3) повністю не асимільовані слова, або варваризми (ciao, ad libitum, per 
capita).[1; с.256]

Висновок.
Тема запозичень давно й докладно розглядається лінгвістами. Процес непе-

рервно відбувається прадавніх часів появи мов, і з розширенням міжкультурної й 
міжмовної взаємодії, що досягли рівня глобалізації, підсилюється. У зв’язку із цим 
часто виникають розбіжності щодо необхідності запозичень, тому що при необду-
маному їхньому використанні мова засмічується, утрудняється розуміння змісту й 
погіршується загальне враження навіть від грамотного в інших відношеннях тексту. 
Тому кожен окремий прояв даного процесу вимагає пильної уваги, ретельного аналі-
зу й глибокого критичного осмислення; при виконанні цих умов мова здобуває, а не 
губить, виразність і красу.
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Структура фонових знань носія мови поповнюється протягом усього 
життя і складається з різних компонентів. Мета дослідження полягає у з’ясуванні 
механізмів, за допомогою яких культурно-специфічна інформація, що є частиною 
фонових знань, взаємодіючи з лінгвістичним контекстом, впливає на розуміння 
іншомовного тексту.

Під фоновими знаннями зазвичай маються на увазі різні типи знання, що 
впливають на процес комунікації. Ці знання беруть участь в процесі інтерпретації 
комунікативної поведінки і впливають на наші очікування, які є частиною 
комунікативної ситуації. Фонові знання можна вважати «готовими значеннями», 
які культурне та мовне співтовариство пропонує своїм членам. Зрозуміло, в рамках 
однієї культури ці «готові» значення варіюються залежно від соціального статусу, 
особистого досвіду та інших факторів.

Термін «фонові знання» є перекладом англійського терміна background knowl-
edge, і в роботах таких авторів, як В. Гудікунст та І. Кім, Р. Сколлон і С. Вонг Сколлон 
та ін. під ним розуміються всі наші знання про світ [3]. Водночас Е.М. Верещагін і В.Г. 
Костомаров у своїх роботах роблять упор на країнознавчий і лінгвокраїнознавчий 
характер фонових знаній [1].

Деякі дослідники, підкреслюючи енциклопедичний характер фонових знань, 
відзначають, що вони не є суто систематизованими науковими знаннями. Вони мо-
жуть містити суперечності і стереотипи.

К. Крамш відзначає, що комуніканти завжди вступають в акт комунікації з 
певними прийнятними в даному суспільстві схемами поведінки, засвоєними в про-
цесах соціалізації та окультурення. Ці схеми включають:

• знання про правила поведінки в стандартних ситуаціях повсякденного 
спілкування, з людьми різного віку і статусу;

• розуміння комунікативного наміру співрозмовника;
• очікування певних дій від співрозмовника (вітання, усмішка, потиск руки 

і т.д.) [5].
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Однак цей список далеко не вичерпує всі види фонових знань, 

використовуваних для забезпечення правильного розуміння тексту.
Тому ми пропонуємо також розглянути класифікацію Б. Хазлет, яка виділяє 

чотири типи фонових знань, що впливають на процес комунікації:
1. «Повсякденні знання», або наївна картина світу.
2. Культурні знання, тісно пов’язані з цінностями рідної культури.
3. Знання про правила взаємодії в ситуації спілкування.
4. Лінгвістичні знання (мовна компетенція) [4].
Найбільш складна проблема, пов’язана з роллю фонових знань у процесі ко-

мунікації, полягає у виявленні механізмів їх дії.
А.Н. Крюков розглядає цю проблему як ряд питань, пов’язаних з лінгвістич-

ною важливістю фонових знань, формою їх зберігання в індивідуальній свідомості 
і їх маніфестацією в ситуації мовного спілкування. Автор доводить, що поділ знань 
країнознавчого характеру і лінгвістичних знань не сприяє розумінню ролі фонових 
знань у процесі сприйняття висловлювання, ступеня їх впливу на правильне розу-
міння. Він виходить з того, що фонові знання належать невербальному рівню свідо-
мості, а значення слів є одиницею мовного рівня [2; 19-34].

На його думку, фонові знання існують у формі логічних імплікацій –вони не 
вичерпуються значеннями мовних знаків. Значення слова, як вважає автор, – «це фор-
ма презентації та актуального утримання знання в індивідуальній свідомості» [2; 27].

У свідомості кожної людини є деяка сума накопичених знань про зв’язки між 
предметами і явищами, які, будучи закріпленими людською практикою, набули стій-
кого характеру. Ці стійкі зв’язки і дозволяють нам відкрито не тільки давати інфор-
мацію, але й розуміти її [2; 30].

А.Н. Крюков підкреслює, що фонові знання проявляють своє реальне буття 
тільки в осмисленому висловлюванні, наскрізь пронизуючи його і надаючи йому ба-
гатовимірність. Фонові знання – це результат присвоєння індивідом як матеріальних, 
так і духовних цінностей. Самі по собі фонові знання можуть не мати до мовознав-
ства ніякого відношення, вивчаючи в рамках природничих та соціальних наук. Але 
лінгвістику цікавить те, як у тій чи іншій лінгвокультурної спільності фонові знання 
в якості невербального компонента мовленнєвого спілкування вплітаються в текст 
мовного твору.

У 2001  році російськими дослідниками було проведено експеримент серед 
студентів III курсу факультету іноземних мов англійського відділення, у яких ще не 
було курсу лінгвокраїнознавства. Всього в експерименті брало участь 42  студента. 
Метою експерименту є правильна відповідь на питання: наскільки лінгвістичний 
контекст може сприяти правильному розумінню тексту іншомовної культури при 
відсутності необхідних фонових знань у реципієнта.

Піддослідним були запропоновані уривки з роману П. Уоррена «Аll the King’s 
Меn», що містили імплікації, для розуміння яких необхідне знання деяких історич-
них фактів і літературних творів. Запитання до текстів були складені з урахуванням 
того, що частина піддослідних могла володіти відповідними фоновими знаннями. 
Питання також були спрямовані на те, щоб виявити ті ключові слова в контексті, які 
дозволили б реципієнту зробити правильні припущення про сенс імплікацій в разі, 
якщо реципієнт не володіє необхідними фоновими знаннями. Нижче ми наводимо 
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лише один приклад тексту, що пропонувався випробуваним і запитання до нього, на 
які випробувані відповідали [6].

TEXT: 1. Коли приблизно відбуваються описувані події: перша половина XIX 
століття, друга половина XIX століття, кінець XIX століття, перша половина XX століт-
тя і т.д.? 2. Які фрази в тексті допомогли вам визначити період часу? Підкресліть їх.

There were pine forests here a long time ago but they are gone. The bastards got in here 
and set up the mills and laid the narrow-gauge tracks and knocked together the company com-
missaries (склад-магазин) and paid a dollar a day and folks swarmed out of the brush and 
folk came from God knows where, riding in wagons with a chest of kids huddled down together 
in the wagon bed and the old woman hunched on the wagon seat with a poke bonnet on her 
head and snuff on her gums and a young one hanging on her tit. The saws sang soprano and 
the clerk in the commissionary passed out the blackstrap molasses (патока) and the sowbelly 
(бекон) and wrote in his big book, and the Yankee dollar and Confedarate dumbness collabo-
rated to heal the wounds of four years offraticidal strife, and all was merry as a marriage bell. 
Till, all of a sudden, there weren’t any more pine trees.

Результат: 15  випробовуваних, тобто приблизно 33%, повністю правильно 
визначили сенс імплікації and the Yankee dollar and Confedarate dumbness collaborated 
to heal the wounds of four years of fraticidal strife. У цьому їм допомогли фонові знання 
(Yankee – жителі півночі, Confederates – жителі півдня, fraticidial strife – Громадянська 
війна в США). Ті, хто неправильно відповів на питання, не тільки не володіли фоно-
вими знаннями, але і не змогли правильно інтерпретувати ключові слова контексту. 
Спираючись на вираз riding in wagons (яке не є ключовим для розуміння імплікації), 
вони помилково віднесли події до XVIII ст.. або до першої половини XIX ст.

Отже, ментальні процеси, що відбуваються в умах читачів чи слухачів в про-
цесі інтерпретації мовлення, складаються в співвідношенні дискурсу з їх фоновими 
знаннями та досвідом. Інтерактивний підхід до процесів інтерпретації промови до-
зволяє говорити про вирішальне значення соціокультурного контексту, в рамках 
якого можливі як адекватна інтерпретація іншомовного тексту, так і виявлення тих 
цілей, яких намагаються досягти носії мови за допомогою слів і загальних розмовних 
моделей в процесі взаємодії.
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Дослідження народної казки має багатолітню традицію в вітчизняній та 
зарубіжній науці. Казка неодноразово виступала об’єктом докладних студій струк-
турного, історико-генетичного, літературного та культурологічного характеру, про 
що свідчить значна кількість наукових праць.

Перші спроби ідентифікувати жанр казки, на думку М.І.Кравцова, не мали 
успіху. Казка, зазвичай, не отримувала задовільного визначення і в наукових працях, 
де за характером їх змісту повинно бути її адекватне визначення [5]. Труднощі, що 
виникають при вирішенні даного питання обумовлені, по – перше, багатозначністю 
цього терміну, по – друге, тим, що межі казки досить прозорі щодо споріднених жан-
рів усної народної прози. Щоб збагнути всю складність та своєрідність жанру казки, 
слід звернутися до її історичних джерел і визначити специфічні риси її прототипічно-
го образу – твору, що має найбільшу кількість характерних для даного жанру ознак. 
Жанр як відносно стійкий в тематичному, композиційному та стилістичному планах 
мовленнєвий твір трактується М.М. Бахтіним. Автор наголошує, що його характер-
ною особливістю є ситуативне повторення, яке веде до утворення кліше як окремих 
мовних засобів, прийнятих в відповідних творах, так і до структурної інваріантності 
змістового ядра цих творів[2]. При дослідженні казки за такий прототип слід при-
ймати казку народну, оскільки саме в народній казці найбільш повно виявляються 
особливості, що властиві жанру казки в цілому[7, 3].

Як засвідчує огляд наукових праць, лише дві європейські мови створили спеці-
альні слова для позначення жанру казки[9, 20]. Це німецька та російська мови. Німець-
кі слова „Märchen“ та „Märlein“ походять від середньоверхньонімецького „Mаеrlin“, що 
вживалося для позначення невеликого за обсягом оповідання, розповіді про важли-
ві події. Похідний іменник „Mär“/„Märe“ позначав повідомлення, звістку, оповідання, 
не вказуючи, в свою чергу, на щось сумнівне або неймовірне. З появою у 15 сторіччі 
зменшувальної форми „Mär-chen“ поняття зазнало змін і позначало вже повідомлення, 
чутки, маленьке неймовірне оповідання[16, 16]. До кінця 17 сторіччя слово „Märchen“ 
вживалося для позначення вигаданих, неправдивих історій усної прози [13, 1].

У зарубіжній лінгвістиці найбільш показовим є визначення казки Больте та 
Полівкою. Під казкою, з часів Гердера та братів Грімм, мається на увазі оповідання, за-
сноване на поетичній фантазії, особливо з чарівного світу, історія, яка не пов’язана з 
умовами дійсного життя, яку в усіх прошарках суспільства слухають із задоволенням, 
якщо навіть знаходять її неможливою або недостовірною[12, 4]. Отже, за такого під-
ходу, до специфічних ознак казки належать поетичність, вигадка та розважальність.
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Установку на вигадку та розважальний характер, як основні ознаки жанру 

казки, виокремлює Ф.Панцер, з точки зору якого, казка – це коротке, виключно розва-
жального змісту оповідання про фантастично-чарівні події, які у дійсності не трапля-
лися й ніколи не могли трапитися, оскільки вони суперечать законам природи[18, 3 ].

Результати досліджень В.Я.Проппа є цінним матеріалом для вивчення жанру 
казки та основних ознак, що характеризують її сутність. Автор виходить з того, що 
казка є розповідним фольклорним жанром. Він відрізняється від всіх інших видів 
оповідання специфічністю своєї поетики. Дослідник стверджує, що казка – це опо-
відання, яке передається від покоління до покоління шляхом усного переказу[9, 22 ]. 
Такі ознаки віддзеркалюють найсуттєвіші жанрові параметри казки. В основу такого 
визначення покладено ряд особливостей казкової поетики, що полягає в поєднанні 
її стилю та композиції. Саме ця ознака, зазначає дослідник, і є «вирішальною для ви-
значення того, що таке казка». Крім того, до однієї з основних ознак, що утворюють 
жанр казки, він відносить «невідповідність оточуючій дійсності» та «незвичайність 
подій, про які йдеться[9, 23 ]».

Принцип відношення казки до дійсності є вихідним при визначенні казки Е. 
В. Померанцевою, з яким не можна не погодитись: народна казка (байка, побасенка) – 
епічний усний художній твір, переважно прозаїчний, чарівного, авантюрного або по-
бутового характеру з настановою на вигадку. Остання ознака відрізняє її від інших 
жанрів усної прози, що презентуються оповідачем слухачам як розповідь, що дійсно 
мала місце, наскільки б неймовірною або фантастичною вона не була [8, 36].

Певну єдність щодо поетики казки вбачаємо в численних працях, які Макс 
Люті присвятив аналізу текстів казок братів Грімм. Автор розглядає казку не як про-
сту форму (einfache Form), а як уміло виконаний твір, який дотримується певних пра-
вил побудови. Для М.Люті казка – це «поетична» кінцева форма, а надання казці сти-
лю документує не бідність та неспроможність мови, а навпаки, придає їй особливу 
форму[14, 22]. Як стверджує дослідник, народні казки найбільш вдало визначаються 
за внутрішньо-текстовими ознаками жанру і усна форма передачі є її основною ха-
рактеристикою [15, 25].

Однак, з поміж загальної схожості щодо усної форми існування казки як ти-
пової ознаки, існують і деякі відмінності. Ш.Нойхауз в своєму дослідженні зазначає, 
що дефінітивна ознака народної казки – усна традиція – сучасними німецькими на-
уковцями вже не розглядається як така[17, 3]. Схожої точки зору дотримуються Х.-Й.
Утер, Х.Рьолеке. Проте, як наголошує дослідник, не слід цілком відхиляти особливос-
ті усної передачі казки, необхідно лише встановити її значення для жанру казки[17, 5 
]. Цілком очевидним є те, що усна традиція передачі накладає на народну казку певні 
обмеження, які виявляють себе у обов’язковості типових моментів, а також стійкістю 
компонентів. Автор, який існує як оповідач, здатний частково змінювати лексичне 
наповнення тексту, залишаючи незмінною фабульну канву. Ця особливість спричи-
нена, на думку С.І. Сотникової, характером виникнення та існування текстів казок 
як усних оповідей, позбавлених конкретного автора[10, 77 ]. Зазначені міркування 
та власні результати дослідження дозволили дійти висновку, що казка визначається 
строгою формою, їй властива сувора і злагоджена послідовність розповіді. Казка не 
має в своїй структурі ані передмови, ані післямови як таких. Характерними частина-
ми структури казки є зачин (зав’язка ), розвиток подій, кульмінація та розв’язка. Ці 



53

Cборник научных докладов: ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ  
складові елементи композиції однакові для різних сюжетів. Вони послідовно витіка-
ють одна з іншої й утворюють певне ціле. Можна простежити, що казка через свою 
композицію, зокрема через повторюваність та схожість зав’язок та розв’язок, набула 
ознак стереотипності.

Більшість сучасних вітчизняних науковців, роботи яких опираються на за-
гальнотеоретичні висновки зарубіжних та українських досліджень, пропонують своє 
докладно обґрунтоване визначення жанру казки. Аналізуючи українську народну 
прозу (легенду, казку) Л.Ф. Дунаєвська визнає найголовнішим контрадикторним по-
няттям казки все-таки фактор художньої вигадки. Схематична структура чарівної 
казки, на думку дослідниці, – це відображення певного ритуального дійства, пере-
важно чоловічої чи жіночої ініціації, яка, як видозмінене у пізніші періоди явище, 
набула умовно гротескного смислу, вкладеного у традиційні ініціальні та фінальні 
формули [4, 10 ]. В свій час ще В.Г. Бєлінський наголошував на такій специфічній 
ознаці казки як вигадка. Казкар, зі свого боку, не тільки не прагнув до правдоподіб-
ності та природності, але й навмисно порушував та перекручував їх до нісенітниці[3, 
355]. Фактичним доповненням даної точки зору може слугувати думка К.С. Аксакова, 
який вважає, що вигадка впливає і на зміст казок, і на характери діючих осіб, пору-
шує закони часу та простору, і при цьому найсуттєвішим виступає спрямованість на 
свідому вигадку[1].В той же час, цей основний принцип казки не позбавляє її зв’язку 
з дійсністю, що визначає зміст, тематику, характер сюжетів, мотивів, деталей оповіді.

Множинність підходів до інтерпретації жанру народної казки є наслідком його 
особливої природи. Наголошуючи на одній із ознак об’єкту, що досліджується, визна-
чені аспекти не тільки не виключають, а й взаємодоповнюють один одного, в чому і 
полягає їх евристична цінність[11, 13 ]. Спроби визначення жанру казки з лінгвістич-
них позицій неминуче пов’язуються з науковою парадигмою, що існує в науці, в той 
чи інший період. Це дає нам можливість в подальшому розглянути основні підходи до 
дослідження казки в системі наукових парадигм та визначити найбільш вагомі з них.
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Фразеологія – це розділ мовознавства, що розглядає виникнення та розви-
ток усталених зворотів мовлення, фразеологізмів. Незважаючи на важливу роль, 
яку відіграють у мові ідіоматичні одиниці, в лінгвістичній літературі існує незначна 
кількість праць, присвячених їх дослідженню. Питання ідіоматики переважно до-
сліджуються в рамках фразеології (О. В. Кунін, В. В. Виноградов, О. І. Смирницький, 
А. Г. Назарян, Н. М. Амосова, В. Л. Архангельський, В. М.Телія, М. М. Шанський, 
А. І. Альохіна, У. Чейф, Ч. Хоккет, Ф. Вуд, Ф. Фаузхольдер, У. Вайнрайх,  В. В. Коллінз 
та ін.) [3 с. 67].

Актуальність дослідження визначається посиленою увагою дослідників до 
проблеми перекладу фразеологічних одиниць, ідіом, загальною спрямованістю лінг-
вістичних досліджень у галузі фразеології на поглиблене вивчення фразеологічних 
одиниць. Ідіоматика як самостійна дисципліна досі не сформувалася, що також свід-
чить про актуальність даного дослідження. Метою даної статті є дослідження особли-
востей перекладу англійських ідіом. Основні завдання: розкрити поняття « ідіома» та 
виявити шляхи перекладу англійських ідіом на українську мову. Об’єктом досліджен-
ня виступають ідіоматичні одиниці в англійські мові. Предмет дослідження – ідіоми, 
їх функції та проблеми класифікації.

Термін «ідіома» походить від давньогрецького «idioma», що означає «особли-
вість, своєрідність». Виділяються два основні погляди на ідіоматичні одиниці  – так 
звані «широкий підхід» та «вузькій підхід» до ідіом. Згідно з останнім, ідіомами вва-
жаються лише такі « стійкі словосполуки, семантика яких не виводиться із значень їх 
складників, а інтегрована ними формально; виникає внаслідок утрати мотиваційних 
відношень» [1, с.70].

Існують різні підходи щодо принципів класифікації фразеологізмів: 
структурно-семантичний, граматичний, функціонально-стилістичний, генетичний, 
тематичний та інші. Найбільш поширеною є структурно-семантична класифікація В. 
В. Виноградова. Він визначає три типи фразеологізмів:
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Фразеологічні єдності – це сполучення, в яких зберігається ознака семантич-

ного розділу складових частин, а звідси, і часткова умотивованість загального зна-
чення: a black sheep – паршива вівця, to rise the occasion – бути на висоті, one`s place in 
the sun – місце під сонцем, to do somebody proud – надавати честь комусь, to put a spoke 
in somebody`s wheel – вставляти комусь палиці в колеса.

Фразеологічні сполучення  – звороти, що утворені внаслідок поєднан-
ня фразеологічно-зв’язаних значень слів, наприклад: baking weather – спека, ticklish 
question  – делікатне питання, to take part in, the brake of the day  – світанок, prove a 
success – мати успіх. Сполучення такого типу є аналітичними.

Фразеологічні зрощення або ідіоми – це найскладніші стійкі сполучення, їх 
нероздільне значення залежить від значення окремих компонентів, наприклад: to go 
between – бути посередником, to pull one`s leg – обманювати, хитрувати; to get down to 
something – братися за щось, починати займатися чимось; to kiss the hare`s foot – спіз-
нюватися, to turn the tables – різко змінити ситуацію. Низка дослідників – О. В. Кунін, 
Н. М. Амосова виділяють четвертий тип фразеологічних одиниць  – фразеологічні 
вирази. Фразеологічні вирази – це стійкі сполучення, які складаються із слів з цілком 
вільними значеннями, фразеологічні вирази межують із прислів’ями. Надто складни-
ми і поширеними постають комунікативні фразеологічні одиниці, до яких відносять-
ся ідіоми, прислів’я, приказки, приповідки [2 с. 210].

Як на одну з ознак ідіом нерідко вказують на їх «неперекладність» чи «непе-
рекладність їх у буквальному сенсі». Однак, ця вказівка не потрапляє в ціль, бо «бук-
вальний сенс», тобто пряме, номінативне значення слів, які входять до складу ідіоми, 
вже не сприймаються носіями мови внаслідок втрати або мотивування, або навіть 
реалії, яка виражається словом. Словникове значення окремо взятих слів, яке вже 
повністю розчинилося у складі ідіоми, яке не виділяється з нього, може спантеличити 
або ввести в оману тільки іноземця чи людину, яка недостатньо знає рідну мову.

Ідіомам однієї мови в іншій мові можуть відповідати по своєму значенню цілі 
ідіоми, які можуть слугувати їх вірним перекладом, не співпадаючи з ними, зрозумі-
ло, по словниковому смислу окремих компонентів; далі – метафоричні стійкі слово-
сполучення, інакше – фразеологічні єдності, а також перемінне словосполучення чи 
слово у прямому значення. Остання можливість семантично закономірна, бо кожній 
ідіомі можуть бути синонімічні і окремі слова і перемінні сполучення.

При неможливості відтворити пряме значення всіх чи деяких слів, які є 
складовими ідіоми, можливе збереження (більш чи менш повне) забарвлення про-
сторіччя, фамільярності чи просто розмовної живості, яка і властива ідіомам, і фра-
зеологічним одиницям меншого ступеню злитості. Синонімічність ідіоми слову у но-
мінативному значенні чи перемінному сполученні робить можливим її застосування 
у перекладі там, де подане слово в оригіналі позбавлене будь – якого відтінку ідіома-
тичності, але де умови контексту надають їй місце[4 с.181].

Власна назва (антропонім) – особливий компонент ідіоми, оскільки вже сама 
вона називає індивідуалізований предмет/ особу і водночас співвідносить їх з певним 
загальним поняттям. Концепт, експлікований в ідіомі антропонімом, певним чином 
взаємодіє з базовим концептом ідіоми, роблячи значення виразу повнішим і зрозумі-
лішим. Метою перекладача є зберегти унікальність ідіоми, якою вона завдячує імені 
в своєму складі, і водночас зробити вираз максимально доступним для розуміння 
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представником іншої культури. Для досягнення цієї мети було запропоновано такі 
способи перекладу:

1.Описове пояснення значення. І. В. Корунець наводить у своїй книзі 
наступний приклад: «The Tommies were numbered, formed fours, right turned and 
marched away». І його переклад : «Рядових солдатів порахували, вишикували по 
чотири, повернули праворуч і відвели». Ідіома – антропонім, перекладена описо-
вим виразом, не знаходить повного відображення всіх тонкощів значення в укра-
їнському варіанті ( Tommy – умовне ім’я, що використовувалося в зразках офіцій-
них документів для військових). Але тут жодним чином не спотворено перекладу, 
оскільки таке фонове знання в даному контексті не є необхідним для розуміння 
змісту висловлювання.

2.Транслітерація з поясненням, тобто додатковим знанням, необхідним для 
розуміння ідіоми. З позицій когнітивної лінгвістики такий спосіб досить зручний для 
перекладу більшості фразеологічних одиниць із власними назвами. Наприклад, іді-
ома «Honest Abe» – чесний Ейб, мусить супроводжуватись уточненням, що мова йде 
про Авраама Лінкольна, шістнадцятого президента США, котрий і справді володів 
рисою, згаданою в ідіомі, – віддавав усі борги вчасно.

3.Щораз більшої популярності в перекладі ідіоматичних виразів набуває ек-
вівалентний переклад. Проте досить важко знайти в мові перекладу ідіому – еквіва-
лент з відповідним антропонімом. Для цього перекладачеві необхідно добре розуміти 
суть ідіоми в цілому, а також роль антропоніма в ній [5].

Варто зазначити, що цей вид перекладу видається можливим застосувати в 
основному до ідіом, у яких власна назва не несе унікального культурного знання ( як 
в ідіомі to rob Peter to pay Paul, де антропоніми є метонімічними назвами єпархій у Ве-
ликобританіїї). Такі еквіваленти зручні для перекладу фразеологізмів типу Tom, Dick 
and Harry або їх варіантів, оскільки антропонім не несе інформацію про конкретну 
культурно значиму постать, а лише представляє концепт «пересічної людини». Це 
добре видно на прикладі: «Increasing the number of University places will mean that in 
future every Tom, Dick and Sheila will have a degree», в перекладі : « кількість місць в уні-
верситетах збільшується, так що скоро будь – який Іван, Петро чи Параска зможуть 
отримати диплом про вищу освіту».

Отже, можемо зробити висновок, що переклад та вживання фразеологічних 
одиниць у мові – заняття складне і трудомістке. Для того, щоб вдало передати сут-
ність ідіоматичного виразу та правильно його застосувати, необхідно збагнути стиль 
мовлення, у якому використовується ця ідіома, контекст, а також її культурно – істо-
ричний аспект. Не кожному вдається творчо ввібрати в себе сутність понять, укладе-
них у цих образах. Ось чому фразеологія і до нині залишається тією наукою, яка має 
невичерпні джерела свого вивчення.

Література
1. Ганич Д. І. Словник лінгвістичних термінів / Д. І. Ганич, І. С. Олійник – К.: Вища 

школа, 1985. – 360 с.
2. Дуброва А. С. Дослідження особливостей перекладу англійських фразеологіз-

мів/ А. С. Дуброва// Вісник Житомирського національного університету. – Рівне, 
2014. – Вип. 2. – С. 209 – 212



58

Zbiór raportów naukowych: KNOWLEDGE SOCIETY 
3. Мосейчук О. М. Проблеми визначення кордонів ідіоматики/ О. М. Мосейчук// 

Вісник Житомирського державного університету. –Рівне, 2004. – 198 с.
4. Федоров А. Ф. Основы общей теории перевода/ А. Ф. Федоров – Санкт – Петер-

бург: Филология Три, 1999. – 348 с.
5. Когнітивний аспект перекладу англійськиї ідіом з антропонімами: [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.referatcentral.org.ua/



59

Cборник научных докладов: ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ  
ПОД- СЕКЦИЯ 5. Языковедение и иностранные языки.

Навроцька М. С.
студентка,  

Національний університет біоресурсів 
 і природокористування України, 

 м. Київ
Сидорук Г.І.
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Кожна жива мова має свої особливості. Характерною особливістю всіх мов 
є інтенсивне емоційне забарвлення речень. Домогтися його можна за допомогою 
ідіоматичних виразів, фразеологізмів, а також вигуків.

Вигук – це така частина мови, яка допомагає висловити почуття. До їх складу 
входять незмінні слова, що не мають спеціальних морфологічних показників, крім 
незмінюваності, а також словосполучення, різні фразеологізовані речення. 

Вигуки в англійській мові найчастіше зустрічаються в розмовній мові, в 
письмових формах спілкування їх вживають набагато рідше. Це все тому, що вони 
використовуються виключно для відтворення живих емоцій (вираження почуттів, 
або вольових спонукань людини). Вживання вигуків пов’язане з певною інтонацією, 
мімікою і рухами. На думку С. Карцевського, “вигуки безпосередньо беруть початок, 
хоча й через різні проміжні явища, від первісного синкретичного знаку, в якому зли-
валися разом голос, міміка й жест”.

Актуальність дослідження зумовлена відсутністю знань щодо особливостей 
вигуків сучасної англійської мови, які відіграють значну роль у вираженні індивіду-
ального, суб’єктивного ставлення мовця до ситуації, до об’єктивного світу, у вира-
женні почуттів та волевиявлень мовця. 

Мета дослідження допомогти правильно і точно виражати свою думку, не під-
бираючи складних граматичних конструкцій, відповідної лексики, що забирає багато 
часу і робить нашу промову бляклою і нецікавою; допомогти передати всі емоції, по-
чуття, ставлення до чого-небудь за допомогою обраних нами слів і словосполучень.

Вигуки є одним з найбільших гетерогенних класів мовних одиниць, які 
об’єднують слова, словосполучення та речення фразеологізованого характеру. Вони 
зрозумілі кожному членові мовного колективу і належать до метакомунікативних за-
собів мови. 

Багато відомих вчених вважають, що вигуки перебувають поза поділом слів за 
частинами мови, адже є різнорідними зі своїм складом синтаксичним класом, тобто вони 
повність виводяться за мажі морфології і включаються до синтаксису. О.О. Потебні від-
носить нечленороздільні звуки до вигуків і вважає їх подібними до криків болю, люті, 
жаху, що вимушуються у людини сильними потрясіннями, які пригнічують діяльність 
думки, не є словами, а тим самим не є фактами мови. Інтонація, з якою вимовляються 
вигуки, вказує на їх значення і, якщо її відібрати, вони позбавляються будь-якого змісту. 
Багато вигуків мають власну іллокутивну силу. Такі вигуки становлять окремий мовлен-
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нєвий акт; вони можуть виконувати функцію організації комунікації, а саме використо-
вуватися для встановлення мовленнєвого контакту, його підтримання і розмикання. Як 
окремий мовленнєвий акт, вигуки можуть створювати складний мовленнєвий акт.

Незважаючи на те, чи є вигуки частиною мови, чи ні, вони мають свої пев-
ні особливості. Так, прагматичні особливості вигуків визначаються їх здатністю 
реалізувати основні, первинні і вторинні, похідні прагматичні значення. Вигуки з 
конвенційно-обумовленим прагматичним значенням є, в основному, адресатно-
орієнтованими, в той час як вигуки з контекстуально-обумовленим прагматичним 
значення  – адресатно-орієнтованими. Вигуки з конвенційно-обумовленим прагма-
тичним значенням відповідають, як правило, основним, прямим значенням вигуків. 
Вигуки з контекстуально-обумовленим прагматичним значенням мають низку зна-
чень, які реалізують тільки в контексті й співвідносяться з прагматичним суб’єктом, 
виражаючи його емоції та почуття, реакції на зміст висловлення.

В англійській мові одним із засобів прагматичного неузгодження є досить 
численні випадки транспонування іллокутивної сили лайливих вигукових вислов-
лень у мовленнєві акти, що виражають позитивні емоції(By hell, I think thatꞌs a good 
literary expression).

Здатність вигукових висловлень вступати у відношення прагматичного 
узгодження або неузгодження з іншими частинами висловлення має істотне значення 
з точки зору закономірностей організації міжособистісного спілкування. Вигукам, 
також, властива синхронна й потенційна прагматична багатозначність, зумовлена 
їх здатністю реалізувати кілька прагматичних значень у різних й одних і тих самих 
мовленнєвих контекстах функціонування. Потенційна прагматична багатозначність 
вигуків зумовлюється можливістю їх прагматичного варіювання. Іллокутивна 
сила вигуків однієї групи може транспортуватися в іншу групу, що й спричиняє 
прагматичний синкретизм. 

Завдяки тому, що англійські вигуки ще недостатньо вивчено, лінгвісти 
розходяться в думці щодо слів, обслуговуючих сферу міжособистісних відносин, 
етикету. Деякі вчені зараховують слова що позначають вітання, вибачення, прощання 
до вигуків, оскільки формальні ознаки вигуки в них дотримані (це повноцінні незмінні 
слова, що несуть певне смислове та емоційне навантаження). Відповідно, якщо 
розглядати таку частину мови як вигук, більш широко, то слова, що є атрибутами 
етикету також можна зарахувати до вигуків.

Серед формул мовленнєвого етикету виділяються:
1.Вигуки-привітання (greeting), які вживаються як самостійно, так і як 

засіб організації мовленнєвого спілкування. Вжите самостійно, привітання виконує 
функцію простого акту ввічливості: good afternoon/ day/evening/morning; hello, hi, 
how do you do та інші. Вигуки-привітання об’єднуються спільним прагматичним 
значенням, утворюючи прагмасемантичні ряди, під якими розуміються ряди вигуків, 
що перебувають між собою у відношеннях семантичної тотожності, але розрізняються 
сферами й умовами вживання в мові: Good afternoon – Hello – Hi. 

2.Вигуки-привертання уваги (attention attractant): hey, hi, there, attention, I say, 
listen та інші. Вони використовуються для встановлення й відновлення мовленнєвого 
контакту як із знайомими, так і з незнайомими, для підтримання контакту або 
стимулювання уваги. 
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3.Вигуки-заповнювачі пауз (pause filler): m…e r…, you know та інші. 

Вживаючи їх, мовець виграє час, обмірковуючи зміст висловлення і одночасно даючи 
змогу співрозмовникові зрозуміти, що висловлення ще не завершене. 

4.Вигуки-прощання (farewell). Серед них виділяють вигуки, які безпосередньо 
вживаються під час прощання: bye, і вигуки, які є одночасно і привітаннями, і 
прощаннями hello, hi.

Як прощання використовують вигуки-побажання добра, вдачі: all the best, 
bon voyage; вигуки-попередження, що містять прохання бути уважним, обережним: 
take care; вигуки-вказівки на наступну зустріч: till tomorrow/ the next time та інші. 
Об’єднуються вони спільною іллокутивною силою прощання і вживаються з метою 
припинити мовленнєву взаємодію.[3,c.32] 

5.Вигуки-вибачення (apology): I’m sorry, pardon me, excuse me; до них належать: 
вигуки, в яких міститься визнання своєї провини: my fault; вигуки-прохання не 
ображатися: no hard feelings; вигуки, в яких міститься обіцянка не повторювати своїх 
слів, дій: I won’t do/say it again.[3,c.34].

6.Вигуки-подяка (gratitude). Вони є невід’ємною частиною мовленнєвого 
етикету: thank you/thanks, ta, you shouldn’t have тощо. Дотримання максимум 
скромності, що входить до принципу ввічливості, визначає семантичний зміст 
пропозиції мовленнєвого акту-відповіді на подяку: it’s no trouble, it’s nothing, that’s OK, 
no problem тощо. 

7.Окремою групою є висловлення з іллокутивною силою привітання (con-
gratulation). До них належать не тільки привітання, але й такі ритуалізовані жанри, як 
тости, подяки, співчуття, запрошення тощо: Merry Christmas, Happy birthday (to you), 
welcome тощо. Благопобажання виконують різні функції в мовленнєвому спілкуванні: 
1) завершення мовленнєвої взаємодії разом з прощанням або замість нього – all the 
best; 2) побажання добра, успіху під час привітання з святами чи якимись подіями в 
житті, або успіху в розпочатій справі; побажання смачного тощо: bless you. 

Вигуки не здатні граматично пов’язуватися з іншими частинами речення. 
Вони можуть еквівалентом речення, виступати самостійно, але – не окремим членом 
речення. Проте, вигуки можуть переходити в повнозначні частини мови, набуваючи 
лексичного значення та номінативної функції, і граматичного, утворюючи граматичні 
форми і вступаючи в зв’язок із іншими членами речення. 

Здатність окремих вигуків переходити в різні частини мови призводить до 
вираження лише емоції людини. Тобто, зазначаючи синтаксичної асиміляції, вигуки 
можуть лише опосередковано виконувати функцію будь-якого члена речення.[4]

Спираючись на вище сказане, вигук – це мовний знак, незмінне за формою 
слово, ізольоване в реченні знаками пунктуації, яке самостійно утворює цілу фразу, 
не поєднуючись з іншими реченнями (фразами); позбавлене номінативної функції 
(у деяких випадках – і понятійного змісту); наділене загальнозрозумілим значенням 
( це контекст на письмі й інтонація в усному мовленні); служить для вираження 
волевиявлень та живої емоційної реакції на поведінку співрозмовника або 
навколишню діяльність; його динамізм і експресивність виявляються в діалектичній 
єдності почуттєвого та інтелектуального; як особливий розряд слів, вигук – на відміну 
від інших частин мови  – характеризується відсутністю спеціальних граматичних 
показників.
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Вигукові словосполучення і речення характеризуються семантичною 

неподільністю, становлять цілісну одиницю, незважаючи на складений характер і 
навіть роздільноформленість. Усі вони можуть бути самостійними висловленнями, 
що й об’єднує їх з вигуками.

Як істотний компонент мовленнєвого спілкування вигуки використовують-
ся для вираження суб’єктивно-модальних значень, різних емоційних реакцій, акцен-
тування, посилення чи інтенсивності. Вони зрозумілі кожному членові мовного ко-
лективу й належать до метакомунікативних засобів мови.
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Глобалізація – це той процес, який не можна побачити, але можна гостро від-
чути його наслідки. Це взаємодія людей, компаній і урядів різних країн. На сьогодні 
спостерігати за розвитком глобалізації можна майже скрізь. Серед людей розповсю-
джена думка, що це новий процес, хоча насправді глобалізація існувала ще в епоху 
Середньовіччя. Великий вплив глобалізація здійснила і на переклад.

Метою дослідження є вивчення впливу глобалізаційних процесів на розви-
ток української мови шляхом запозичення англіцизмів.

На сьогодні спостерігаємо процес активного проникнення англійської лек-
сики в інші мови, зокрема і українську. За твердженням О. А. Стишова, в українській 
мові англіцизми й американізми становлять близько 75-80% серед всіх нових запо-
зичень [4, с. 251]. За останні 20 років відбулись такі процеси:

а) частина лексики ввійшла до активного вжитку і її прийнято називати „за-
своєною”: супермен, робінзон, ловелас тощо. До цієї групи лексики відносять лексеми, 
засвоєні досить давно, а також ті, які не викликають почуття чужого;

б) окремі слова, які були популярними певний період, але сьогодні вже не 
з’являються або дуже рідко вживаються в повсякденному мовленні, наприклад, ін-
терквіз, кіднепінг, кантрі, аудіоплеєр, бартер;

в)  у зв’язку з політичними, економічними, культурними змінами, пожвав-
ленням міжнародних стосунків простежується наплив нової лексики: месидж, TV-
маркет, dress-код, PR-конференція, VIP-клієнт, VIP-ложа, web-рідер, web-райтер, web-
сайт, off-сайт, on-лайн, фармамаркет, мастер-дизайнер, менеджер, менеджмент, 
Інтернет, Інтернет-клуб, бебі, арт-бізнес, арт-директор, байк-шоу. До цієї лексики 
належать слова, засвоєні українською мовою нещодавно, до того ж вони ще зберіга-
ють риси іншомовності.

Якщо розглядати українську мову як приклад мови, що зазнала впливу гло-
балізації, то для неї на сучасному етапі розвитку характерні такі особливості:

1)  предметом запозичення слугують цілі слова або їхні частини (суфікси, 
префікси, обмежено навіть граматичні закінчення та окремі звуки), тобто береться 
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готовий чужий матеріал, зовнішня форма слова: GPRS-послуга, Push-повідомлення, 
VIP-інформ, Product-менеджер, QIP-менеджер контактів тощо;

2)  запозичується зовнішня форма слова, принцип його внутрішньої побу-
дови, коли відбувається формальний, дослівний переклад чужого слова або цілих 
синтаксичних зворотів: так, в останні роки було запозичено слова сплітер від англ. 
splitter, девайс – англ. deviсe.

За твердженням І. Щур, на сьогодні в українському мовленні частотними є ан-
глійські терміни з незрозумілою внутрішньою формою, які інколи переосмислюють-
ся відповідно до звукових чи образних асоціацій зі словами рідної мови. Характерним 
для цього є комп’ютерний сленг: дрова (драйвера, від англ. driver), піжамкер (програ-
ма Page Maker), трупопаскаль (мова програмування Turbo Pascal), шаровари (умовно-
безкоштовна версія програми, від англ. shareware), чекіст (програма Check It).

На думку Є.  Карпіловської, інтенсивне оновлення сучасного українського 
лексикону спричинило появу чималої кількості номінацій зі спільним означуваним – 
варіантів або синонімів. Вона виділяє такі назви:

1)  з новим означуваним  – нові адаптовані (транслітеровані чи транскри-
бовані) та неадаптовані запозичення, так звані вкраплення, які вводять до складу 
лексикону нові основи та форманти: месидж / месідж / меседж / SMS / SMS (смс-)пові-
домлення / SMS’ка (смс-ка) / есемеска. Суфіксоїд-основа -нет (від англ. net „сітка, ме-
режа”) активно доповнює низку запозичень і новотворів на зразок Інтернет, Рунет, 
Укрнет, Фринет, Євронет, Євроворднет тощо;

2) новотвори з уже наявними в системі української мови основами й фор-
мантами. Сюди можна віднести новотвори, які є результатом не морфологічного 
(зовнішнього, міжслівного), а семантичного (внутрішнього, внутрішньослівного) 
словотворення. Яскравим виявом цієї тенденції поповнення лексикону є також висо-
копродуктивні моделі творення іменників та прикметників з непрямою семантикою 
[2, с. 5]. Це слова, на зразок: антирейтинг, антипіар, антипіарний, антипіарити, 
антименеджер, антименеджерський, антипромоушн тощо.

Активне проникнення англійської мови в будь-яку іншу призводить до змі-
ни структури останньої. Такі слова, наприклад, як public relations (паблік рілейшнз) 
призводять до використання невластивої українській мові категорії безвідмінковос-
ті, що посилює тенденцію до аналітизму. Іншомовні слова також впливають на посла-
блення значення категорії роду, оскільки більшість запозичених англійських слів є в 
українській мові чоловічого роду: саміт (summit), брифінг (briefing), шейпінг (shaping), 
тренінг (training), кілер (killer), хіт (hit), трилер (thriller), сервіс (service), плеєр (player), 
тостер (toaster), маркетинг (marketing), дилер (dealer), провайдер (provider), спікер 
(speaker), істеблішмент (establishment), прайс-лист (price-list), овер-тайм (over-time) 
та багато інших.

Особливо дискусійними щодо доцільності їх використання є англіцизми, 
які мають українські еквіваленти, але чомусь не використовуються. Так, наприклад, 
часто в наукових текстах уживаються англомовні замінники загальновживаних 
слів: креативний (англ. creative) замість творчий, латентний (англ. latent) – при-
хований, варіабельний (англ. variable)  – змінний. Так, В.  Радчук наводить перелік 
слів-запозичень, що здебільшого використовуються в англомовному варіанті, хоч 
вони і мають українські еквіваленти. Серед них: андеграунд (underground) – підпіл-
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ля; аплікант і аплікація (applicant, application) – заявник і заява; біг-борд (bigboard) – 
панно; бізнес-ланч (business lunch) – діловий обід; бренд (brand) – ґатунок; генерація 
(generation) – покоління; дайджест (digest) – оглядовий збірник; джек-пот (jack pot) – 
найвища сума виграшу; плеєр (player) – програвач; пресинг (pressing) – тиск, натиск; 
промоція і промоушн (promotion) – заохочення, сприяння, підтримка, допомога; ре-
цепція (reception) – сприйняття; спічрайтер (speechwriter) – складач промов; суїцид 
(suicide)  – самогубство; тост (toast)  – грінка; трейдер (trader)  – торговець; фан 
(fan)  – уболівальник. До слова імплементація (implementation), на думку вченого, 
можна підібрати понад 30 українських відповідників, серед них: впровадження, за-
провадження, втілення, втілення в життя, введення, введення в справу, виконання, 
здійснення, проведення в життя, перетворення в дійсність, перетворення в жит-
тя, реалізація, матеріалізація, справдження, звершення, вживляння, законодавче 
запровадження, законодавче утвердження, введення в (законодавчу) практику, на-
дання чинності, набуття чинності, узаконення, внесення змін (до закону), внесення 
поправок, перегляд (закону) [3, с. 26-30].

Глобалізація в науковій сфері найбільше впливає на еволюцію терміноло-
гії гуманітарних наук. Завдяки розвитку телекомунікацій значно поповнився склад 
науково-технічних і спортивних термінів. Англомовні терміни macros, option, printer, 
site, server, file, hosting, crack, save, account – макрос, опція, принтер, сайт, сервер, файл, 
хостинг, крякати, сейвити, екаунт давно проникли у свідомість масового користува-
ча комп’ютерної техніки. Мовознавці широко застосовують термін концепт (concept) 
замість відомого слова поняття. Економісти, називаючи учасників ринкових відно-
син, вживають такі терміни, як брокер (broker), менеджер (manager), дистриб’ютор 
(distributor). Більшість спортивних ігор мають в українській мові назви, запозичені 
з англійської шляхом транскодування чи то калькування – крикет (cricket), волейбол 
(volleyball), регбі (rugby), гольф (golf). У термінологію гуманітарних наук давно залуче-
но терміни дискурс (discourse), релевантний (relevant).

Окремо відзначимо, що вплив глобалізаційних процесів на розвиток і функ-
ціонування різних мов не обмежується лише розповсюдженням англіцизмів. Бурхли-
вий розвиток віртуальної комунікації призводить також до нехтування правилами 
орфографії і навіть граматики, наприклад, відсутності великих літер, пропусків арти-
клів, тощо [1, с. 56]. Теж саме можна сказати і про розповсюдження так званих “гра-
фонів”, наприклад, «4U» – for you (для тебе), «TMRW» – tomorrow (завтра), «2B or not 
2B» – to be or not to be (бути чи не бути), «B4» – before (до того, як), «UR my №1» – you 
are my number one (ти мій номер перший), «2nite» – tonight (сьогодні ввечері) «Y not?» – 
why not (чому ні?), «Xplane 2me» – explain to me (поясніть мені). Таких прикладів мож-
на навести багато, вони виникають щодня і стрімко поширюються, виходячи за межі 
віртуальної комунікації у світ повсякденного спілкування.

Отже, можна зробити висновок, що запозичені новоутворення збагатили 
словниковий запас української мови і вживаються відповідно до законів і норм її гра-
матики, словотворення і фонетики. Проте слід зауважити, що процеси глобалізації 
не повинні створювати небезпеку втрати різними культурами своєї індивідуальності, 
своєї специфіки, що може призвести до втрати носіями певної культури самоідентич-
ності, до розмивання культур. Отже, поповнення складу термінів рідної мови іншо-
мовними словами повинно бути обґрунтовано прагматичними потребами.
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На сьогодні в лінгвістичній літературі помітним є широке вживання 
поняття дискурсу. В термінологіях таких наук як філософія, соціологія і психологія 
дискурс уже став нормою. Уявлення про дискурс, властиві сучасному мовознавству, 
відображають увесь розвиток лінгвістичної науки. Численні дослідження дискурсу 
дозволяють стверджувати, що він відіграє роль мосту між комунікацією, психологією, 
риторикою, філософією, соціологією, когнітивною лінгвістикою, семантикою тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасний етап розвитку лінгвіс-
тики характеризується зростанням інтересу дослідників до різних типів дискур-
су. При цьому чітко простежується тенденція до розширення меж окремих наук і 
проведення міждисциплінарних досліджень. Вивченню теорії дискурсу присвячено 
праці вітчизняних і зарубіжних науковців, зокрема: І. Р. Гальперіна [4], Я. І. Рецкера [8], 
Л. С. Бархударова [2], І. В. Арнольд [1], В. Н. Коміссарова [5] та ін.

Метою дослідження є вивчення специфіки агробіологічного дискурсу як різ-
новиду наукового.

Виклад основного матеріалу. Специфіка наукового тексту полягає у точності 
суджень та авторитетності висновків і тверджень, а також у прагненні автора (адре-
санта) переконати адресата у достовірності власної позиції. Звідси випливають і фор-
мальні характеристики наукового тексту, як-то: індивідуальний стиль автора; струк-
турна повнота й конкретність; формальна стислість і лаконічність, з якими пов’язана 
граматична структура письмового мовлення; чітке дотримання норм літературної 
мови тощо. Все це, а також специфічна термінологія, притаманне й текстам у галузі 
агробіології. Агробіологічні тексти є різновидом наукової комунікації, учасники якої 
виконують когнітивні функції та орієнтуються на послідовне і динамічне нагрома-
дження та відтворення інформації.

Очевидно, що агробіологічний дискурс є компонентом сільськогоспо-
дарського дискурсивного складного утворення, який, в свою чергу, є різновидом 
науково-професійної комунікації. Предметна сфера сільськогосподарської біології 
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характеризується суттєвою значимістю для спеціалістів цієї галузі, об’єднуючи но-
мінації істотно важливих в їх житті категорій, понять і концептів. Проте понятійно-
термінологічні, прагматичні, концептуальні особливості агробіологічного дискурсу 
на сьогодні ще не вивчалися системно.

Аналізуючи різноманітні аспекти дискурсу І.  С.  Шевченко тлумачить його 
як текст, створений в результаті мовної діяльності представників певної лінгвокуль-
турної спільноти та розглянутий у сукупності його лінгвістичних параметрів і соціо-
культурного контексту [11, с. 152]. За твердженням Г. Слишкіна, науковий дискурс 
відрізняється від інших високим ступенем інтертекстуальності, тому опора на вже 
існуючі тексти та їхні концепти є однією з системоутворюючих ознак [10, с. 24].

Науковий стиль, який також притаманний агробіологічним текстам, ха-
рактеризується логічною послідовністю викладу, прагненням авторів до точності, 
стислості, однозначності при збереженні насиченості змісту, впорядкованою систе-
мою зв’язків між частинами висловлювання. Точність наукової мови передбачає од-
нозначність розуміння, відсутність розбіжності між поняттям і його визначенням. 
Тому в наукових текстах зазвичай відсутні схожі, експресивні засоби; слова викорис-
товуються переважно в прямому значенні, велика кількість термінів також сприяє 
однозначності тексту. Подібні засоби необхідні для виконання вимоги ясності та до-
ступності викладу. Говорячи про ясність наукової мови мають на увазі доступність і 
зрозумілість.

За твердженням О. О. Селіванової, лексику наукового дискурсу складають 
три основні різновиди слів: загальновживані, загальнонаукові і терміни [9, с. 72].

• Загальновживані слова є основою будь-якого тексту, завдяки цьому мова 
наукового дискурсу зберігає зв’язок із загальнолітературною і не перетво-
рюється на зрозумілу лише обраним.

• Загальнонаукова лексика  – це слова та словосполучення, що не мають 
властивості терміна ідентифікувати поняття і об’єкти в певній галузі, але 
вживаються майже виключно в певній сфері спілкування, відібрані вузь-
ким колом фахівців, звичні для них і дозволяють їм не замислюватися над 
способом вираження думки.

• Терміни є характерною рисою наукового дискурсу – в середньому терміно-
логічна лексика становить 15-25 % загальної лексики, що використовуєть-
ся в текстах наукового дискурсу.

Важливими морфологічними рисами агробіологічних текстів є такі:
• переважання простих речень: A greenhouse (also called a glasshouse or hot-

house) is a building where plants are cultivated.; Rye is an annual plant of the grass 
family.; Carbonhydrates are the major components of the grain [12];

• часте використання перехідних дієслів у неперехідній формі з пасивним 
значенням: These filters adapt easily to automatic processing of many materials (у 
значенні are adapted) [12];

• незвичне використання неперехідних дієслів у функції перехідних, зна-
чення яких змінюється залежно від прийменника, з яким вживається дієс-
лово: to take, to take on, to take off, а також від дієслів, які вживаються тільки 
з певними прийменниками: to depend upon (on), to listen to тощо;

• широке використання так званих еліптичних конструкцій, в яких випус-
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каються окремі компоненти, які можна зрозуміти із контексту і потрібно 
відновити в тексті перекладу;

• відсутність артикля перед назвами конкретних деталей і предметів в описах, 
інструкціях з експлуатації, технічних умовах, каталогах тощо: Chamomile 
presents digestive, hepatic, biliary, antispasmodic and carminative propertiesх [13];

• широке вживання у формі множини іменників, які такої форми не мають: 
equipments, wools, fats, oils, soils, steels, sands тощо;

• велика кількість «текстозв’язуючих» слів, які забезпечують логічний зв’язок 
з попередніми висловлюваннями і характеризують ступінь об’єктивності 
інформації: firstly, above, besides, so, thus, therefore та інші.

Колективний характер наукових досліджень завжди визначав об’єктивність 
мови науки. Головне в текстах наукового дискурсу було і залишається саме повідо-
млення, його предмет, результати дослідження або експерименту, представлені 
об’єктивно, ясно і чітко, незалежно від тих почуттів, які виникали у дослідника під 
час експерименту, в процесі написання наукової роботи.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, зважа-
ючи на викладене необхідно зазначити, що одним із видів наукового дискурсу є аг-
робіологічний, для якого характерні: використання вузькогалузевої термінології; 
термінологічних сполучень; численних запозичень (латинських, грецьких); власних 
назв, які зберігають латинське написання і часто викликають труднощі для перекла-
дача; велика кількість поширених складних, зокрема складнопідрядних речень, які 
є типовими для наукового викладу і вказують на відношенння між діями, фактами, 
об’єктами та подіями.

Отримані результати можуть сприяти подальшому поглибленому вивченню 
особливостей агробіологічного дискурсу, оскільки на сьогодні аграрна наука, сільське 
господарство, агробіологія є тими напрямками, які активно розвиваються.
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романо-германських мов і перекладу НУБіП України (м. Київ)

ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ МІЖ БРИТАНСЬКИМ ТА АМЕРИКАНСЬКИМ 
ВАРІАНТАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Досліджено відмінності між британським та американським варіантами ан-
глійської мови. Проаналізовано їх найголовніші особливості у лексиці, граматиці, ви-
мові та написанні. Розглянуто тонкощі усної й письмової мови цих варіантів.

Ключові слова/Keywords: британський варіант англійської мови / British 
English, американський варіант англійської мови/American English, відмінності / dif-
ferences, лексика / vocabulary, особливості / features.

Актуальність теми полягає в тому, що нині не тільки перекладачі, а й люди 
інших професій, туристи зтикаються з проблемою незрозумілих відмінностей між 
британським варіантом та американським варіантом англійської мови. Не дивлячись 
на те, що вони майже однакові, є специфічні мовні особливості, які можуть встановити 
бар’єр між людиною, яка розуміється суто на британському варіанті і між людиною, 
що спілкується на американському варіанті англійської мови.

Мета статті  – дослідити найголовніші відмінності у лексиці, граматиці, 
орфографії та вимові британського та американського варіанту англійської мови.

Об’єктом дослідження є різноманітні лексичні, граматичні, орфографічні 
особливості, вимова британського та американського варіантів англійської мови.

Дослідженню відмінностей цих варіантів англійської мови присвячено праці 
багатьох науковців, зокрема, таких як Г.Г.Бондарчук, І.В.Зикова, Г.Н. Бабич та інших.

Англійська мова в багатьох країнах є дуже популярною, інакше кажучи, ін-
тернаціональною. У деяких країнах вона виступає саме в якості офіційної мови, в 
деяких інших, як друга державна. Тому не дивно, що існує цілий ряд варіантів, які 
представляють собою той чи інший різновид офіційної англійської мови. Ці відмін-
ності не є суттєвими через розвиток інтернаціоналізації англійської мови, тому у су-
часному світі їх можна віднести до процесу «самознищення».

У британському варіанті простежується тенденція зберігати оригінальне написання 
слів французького походження, в той час як американське написання тих же слів набагато 
ближче до їх вимови. Тому в американському варіанті написання слів «непотрібні» букви не-
щадно викидаються зі слів. Наприклад, слово каталог у британському варіанті звучатиме як 
catalogue, а от американський варіант трактує це слово як catalog. Та ж сама ситуація відбува-
ється зі словом чек. Британське трактування – це cheque, американське – check.

Слова, що закінчуються в британському варіанті на -our американці трохи 
скоротили, і у них вони закінчуються на -or: labor, color, favor замість labour, colour, 
favour. Слово «сірий» в британському написанні виглядає як grey, а в американсько-
му – gray. Британські слова apologise, paralyse в американському варіанті пишуться як 
apologize, paralyze [4, с. 58].
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Звісно, що прикладів на ці «правила відмінностей» є набагато більше, але 

саме ці мовні моделі демонструють різне написання американського та британського 
варіантів англійської мови.

Можливо, найбільші відмінності між британським і американським варіан-
том лежать у лексиці. Деякі слова в США мають одне значення, а у Великобританії – 
зовсім інше. Наприклад:

• Mean – злий (амер. англ.), жадібний (брит. англ.)
• Purse – дамська сумочка (амер.англ.), гаманець (брит. англ.)
• Pants – штани (амер.англ.), труси (брит.англ.)
• Vest – майка (амер.англ.), жилет (брит.англ.).
Є й інший варіант – коли одна і та ж річ, предмет або поняття виражається 

різними словами:
• Штани – pants (амер.англ.), trousers (брит.англ.)
• Джемпер – sweater (амер. англ.), jumper (брит. англ.)
• Туалет – restroom (амер. англ.), toilet (брит. англ.)
• Солодощі – candy (амер. англ.), sweets (брит. англ.)
• Кінотеатр – movies (амер. англ.), cinema (брит. англ.).
Також, наприклад, у дієслів to hire і to rent основне значення – to pay for the use 

of something. У Британії дієслово to rent використовується в основному, коли мова йде 
про тривалу оренду (to rent a house, a flat, a room). To hire вживається, коли говорять 
про короткочасну оренду (to hire a bicycle, a car, a dress), хоча останнім часом у Британії 
все частіше використовують вислів to rent a car. В Америці такої відмінності немає. 
Для будь-якого виду оренди вживається слово to rent. To hire має основне значення to 
give a job to smb [3, с. 8].

У лексиці в мові газет також є свої особливості. Наприклад, незалежні ді-
єслова завдяки газеті набули великої полісемії, ніж ті, що зареєстровані в словниках. 
Крім того, якщо одна газета (наприклад, «New York Times»), як правило, ширше ви-
користовує стилістично високу лексику, то інші (наприклад, «Daily news») часто ко-
ристуються стилістично зниженою лексикою.

Газетна стаття починається із заголовка. Особливість англійських газетних 
заголовків така, що в них використовуються переважно дієслівні фрази. Дії, що мали 
місце в минулому, як правило передаються в заголовках дієсловами в якісному часі, а 
дії, що відносяться до майбутнього – за допомогою інфінітиву.

Наприклад: Talks to be Resumed – Переговори поновлюються [3, с. 16].
У британському варіанті слово holidays зазвичай використовується у значен-

ні довгої відпустки, або в значенні «канікули». У інших випадках в британській ан-
глійській прийнято використовувати holiday.

Where are you going for your summer holidays?
Куди ти збираєшся у літню відпустку?
Next Monday is a public holiday.
Наступного понеділка буде державне свято.
В американському варіанті зазвичай використовується слово vacation. У бри-

танському ж варіанті слово vacation означає проміжок часу, коли у вищих навчальних 
закладах немає занять. Слово holiday використовується в Америці для позначення 
громадського, державного свята, причому не важливо, робочий це день чи ні.
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Тобто, у лексиці американського та британського варіантів є багато відмін-

ностей, які запам’ятати не дуже просто у їх повному обсязі. Але все ж таки основні 
лексичні особливості цих мов знати потрібно, щоб розуміти як британця, так і аме-
риканця.

Граматика цих варіантів також має певні особливості. Наприклад, у британ-
ському варіанті Present Perfect використовується для вираження дії, яка трапилася в 
недавньому минулому і пов’язана з сьогоденням: «I have lost my key, so I cannot enter my 
house (Я загубив свої ключі, тому не можу увійти в будинок).

В американському варіанті в цьому випадку використовується Past Simple: «I 
lost my key, so I cannot enter my house».

У британському варіанті останній приклад вважатиметься неправильним, а 
в американському прийнятні обидва варіанти. Інші відмінності стосуються викорис-
тання слів already (вже), just (щойно) і yet (ще).

Британський варіант:
· I’ve already talked to him (Я вже поговорив з ним).
· I’ve just come from the shop (Я щойно прийшов з магазину).
· Has she finished her project yet? (Вона ще не закінчила свою роботу?)
Американський варіант:
· I already talked to him.
· I just came from the shop.
· Did she finish her project yet? [1, с. 44].
Як бачимо, одні й ті ж дії в британському варіанті виражаються часом Pres-

ent Perfect, а в американському – Past Simple. Але використовувати в американському 
варіанті Present Perfect також допустимо.

В американському варіанті іменники, що позначають групу людей (army, 
government, committee, team, band), зазвичай вживаються в однині. Британці ж мо-
жуть використовувати ці слова як в однині, так і в множині, залежно від того, чи 
хочуть вони підкреслити безліч людей або їх єдність. Якщо назва колективу має 
множину, то в будь-якому випадку слід вжити множину, наприклад: «The Beatles are 
a well-known band».

У британській варіанті артикль the не прийнято вживати перед назвами ве-
ликих суспільних і державних будівель і організацій.

Oxford University (but not the Oxford University)
Hull Station (but not the Hull Station)
Salisbury Cathedral
Birmingham Airport
Bristol Zoo
Manchester City Council
У американському варіанті в таких випадках часто вживається артикль the.
The San Diego Zoo
The Detroit City Council
Американці в усному мовленні можуть будувати умовні пропозиції наступним 

чином: «If you’d leave now, you’d be on time». Літературний аналог звучатиме як «If you 
left now you’d be on time». У листі перший варіант навіть американці намагаються не 
використовувати.
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В умовному способі для Америки більш характерні конструкції виду «They 

suggested that he apply for the job», а для Британії – «They suggested that he should apply for 
the job».

У британському варіанті частіше використовуються форми «I have got» 
(володіння) і «I have got to» (необхідність) в розмовній мові, а вирази «I have» і «I have 
to» звучать більш офіційно. В Америці найчастіше використовуються «I have» і «I have 
to», а в неформальному спілкуванні можна вжити «I got» і «I got to» відповідно.

Наявні і певні особливості у вимові. «Стандартну вимову», також відому як 
«королівську вимову» або «оксфордську англійську» використовують лише близько 
5% населення Великобританії. Все це тому, що на Британських островах існує багато 
діалектів. Але не дивлячись на те, що майже всі британці не користуються стандартною 
англійською вимовою, розбіжності у вимові між британським та американським 
варіантом англійської мови є.

• Звук / r / не вимовляється на кінці деяких британських англійських слів, 
наприклад, «car». / r / вилучається також і в діалекті мешканців Нью-Йорка 
та Бостона.

• В американському варіанті англійської мови різниця між «can» і «can not» 
іноді буває ледве помітна, в той час як в стандартному британському варі-
анті ми можемо побачити цю різницю.

• Американці, як правило, вимовляють такі слова, як «reduce», «produce», 
«induce», «seduce» (більшість дієслів з   «duce») як / dus /, в той час як в бри-
танському англійською вимова / djus / .

• Американці також схильні скорочувати слова, вилучуючи деякі літери. 
Слово «facts», наприклад, звучить як «fax» в американському варіанті ан-
глійської мови, де «t» німе.

• Іноді в британському варіанті голосні звуки вилучуються, як, наприклад, в 
слові «secretary», де звук / а / не вимовляється.

• Вимова складів у кожному варіанті іноді змінюється. Наприклад, у слові 
«advertisement»

/ ad-ver-’taiz-ment / (американський варіант)
/ ad-ver-tIz-ment / (британський варіант)
Відмінності є навіть у використанні абревіатур. У сучасному британському 

варіанті абревіатури зазвичай пишуться без крапок, в той час, як в американському 
після абревіатур ставляться крапки.

Mister = Mr (BrE) = Mr. (AmE)
Doctor = Dr (BrE) = Dr. (AmE)
Limited (ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю) = Ltd (BrE) = Ltd. (AmE)
Kilogram = Kg (BrE) = Kg. (AmE) [4, с. 90].
Отже, звичайно, є певні відмінності між американським та британським ва-

ріантами англійської мови. Відрізняються і думки щодо того, який варіант вибрати 
для вивчення. Хтось наполягає на американському, аргументуючи свій вибір його 
простотою, широким розповсюдженням і сучасністю. У відповідь на це прихильники 
британського варіанту мови звинувачують їх у неточності і зверхності у використан-
ні мови. Але найбільш доцільним варіантом є вивчення обох варіантів, щоб більш 
глибоко зрозуміти історію походження та актуальність цих відмінностей.
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Мешканці як США, так і Великобританії, та й ряду інших країн через існу-

вання безлічі територіальних варіантів англійської мови з легкістю розуміють один 
одного. Різниця полягає лише в тому, що так звана «американська мова» дозволяє 
набагато спростити та прискорити спілкування.

Тому найефективнішим варіантом буде вивчення особливостей як британ-
ського, так і американського варіанту англійської мови, для того, щоб вміти вдало 
використовувати лексику, граматику, правильно ставити наголос та притримуватися 
акценту тієї чи іншої держави.
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ПОД- СЕКЦИЯ 5. Языковедение и иностранные языки.
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Казанский (Приволжский) федеральный университет

LEGAL REALIA IN THE ENGLISH LANGUAGE

Abstract. The article discusses realia of the British legal system as they are represented 
in modern terminographic resources. As legal realia belong to the nation-specific layer of words, 
the authors are mostly interested in the cultural background of these terms. The analyzed 
language material is represented in the form of a thematic classification based on the semantics 
of the terms and their place in the legal system.

Keywords: legal terms, terminology, realia, English.
The English language is a global instrument of professional and business 

communication. However, every field of its lexis still contains some units that cannot be 
neither easily understood by representatives of a different culture, nor translated into another 
language without difficulties. These units are generally called realia and they represent an 
inexhaustible resource for analysis. In our article we analyzed legal realia and created their 
thematic classification.

According to the definition offered by L. Barkhudarov, realia represent a part of 
background information, implying specific historical facts and information about the state 
structure, the peculiarities of the geographic environment, concepts of ethnography and 
folklore. In the theory of translation, the words or expressions denoting the objects of 
material culture, closely connected to a particular nation’s culture are called realia [1, 21].

As our research was mainly focused on the analysis of terminographic resources, 
the material basis comprised monolingual and bilingual dictionaries of law, such as A 
Dictionary of Modern Legal Usage, Oxford dictionary of Law, English-Russian Law 
Dictionary (edited by S.N. Andrianov) and others. There were found more than 150 realia 
in above-listed editions. The criterion of realia selection was their absence in the Law system 
of the Russian Federation, their absence or the prevalence of descriptive translation in the 
entries of specialized bilingual dictionaries.

It is obvious, that the British law system significantly differs from the Russian one. 
However, it was not so pronounced on the first step of its development. The way of historical 
development of any society has a great amount of peculiarities of their own, which are 
reflected in the system of law and juridical terminology. The formation of the British legal 
language cannot be considered without the history of Great Britain on the whole, as the 
concept of law is directly connected with the concept of the statehood. The terminological 
legal lexicon structure is predetermined by a number of factors such as the State formation, 
the federalization of Anglo-Saxon society and its social differentiation.

Legal terminology represents the complex of public relations which emphasizes 
its importance and relevance. Notions of the legal language reflect peculiarities, traditions, 
manners and national mentality. The national character is revealed the most vividly in 
legal realia.

The analysis of the abovementioned dictionaries enabled us to classify the legal 
realia of the English language into the following groups:

1. Statehood and public administration.
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a) Territorial administration, land tenure realia.
The realia of this group mainly derived from the historical names of areas and forms 

of ownership due to the rigidness of the legal system, e.g. parish – local government area in 
England (outside Greater London) consisting of a division of a district; copyhold – formerly, 
ownership of land enforceable only in the court of the lord of the manor and not protected 
by the sovereign’s courts.

b) Positions and titles realia.
The structure of the realia of this group mostly emphasize that the title bearer 

belongs to nobility, since they tend to contain the word “Lord”: Lord Advocate – the chief law 
officer of the Crown in Scotland, corresponding to the Attorney General in England; Lord 
Chancellor – the head of the judiciary, a government minister, and Speaker of the House of 
Lords. This may evidence the strong adherence of the British to traditions even in the sphere 
of law. However, there is also a great number of title realia constructed according to the 
norms of the modernity, e.g. director of Public Prosecutions (DPP) – the head of the Crown 
Prosecution Service (CPS), who must be a lawyer of at least ten years’ general qualification;

c) Official records, government regulations and enabling acts realia.
This group of realia represents a great number of idioms reconsidered from a 

terminological point of view. Therefore we can come across such idiomatic terms as blue 
book – a form of government publication, such as a report of a committee, inquiry, or royal 
commission, published in blue covers; or blacklist – a list that contains details of members 
of trade unions, and in particular details of trade-union activists, compiled with a view to 
being used by outside bodies, usually employers and their associations, for the purpose of 
discrimination in relation to the recruitment and treatment of workers. This can be explained 
by some cases of the metaphorical or metonymical usage of the phrases, which later came to 
general use and entered legal terminology due to the process of terminologization [2, 28].

2. Legal practice realia
This group comprises mostly the terms connected with the unchangeable structure 

of the British legal system and its devotion to the traditions, e.g. oath of allegiance – an oath 
to be faithful and bear true allegiance to the Crown. Some legal practice realia can also 
derive from a proper name, like Old Bailey – the principal Crown court for Central London. 
The origin of this term was the name of the street, where it is situated.

The other realia of legal practice also include:
civil procedure realia (non-user – the failure to exercise a right over land, which 

may be extinguished if the non-user continues for a sufficient period);
b) criminal procedure realia (immoral contract  – a contract based on sexual 

immorality, such as a contract of prostitution)
c) administrative law realia (bank holidays – days that are declared holidays for the 

clearing banks and are kept as public holidays; Sabbath – the opening of shops for trading 
on Sunday; quango – quasi-autonomous non-governmental organization: a body appointed 
wholly or partly by the government).

The most multitudinous realia in modern lexicographic editions are connected 
to the form of government and legal practice realia. This phenomenon, from our point 
of view, can be caused by the following reasons: strict law traditions and its succession, 
which is reflected in present form of government and criminal branch of law that tends to 
be authentic in any country.
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Legal realia which are connected to the established religion occupy a special space 

in the classification. There are about 33 realia of this kind in the Oxford dictionary of Law, 
e.g. act of god – an event due to natural causes; canon law – church law, such as the Roman 
Catholic Code of Canon Law and, in England, the law of the Church of England. This is also 
an evidence of the great influence of monarchy on the British legal system.

In conclusion, we should emphasize that the results of our analysis revealed the 
strong ties between the British legal system and British traditions, history, religion, and 
especially the form of government. That explains the uniqueness and the relevant firmness 
of the British legal terminology.
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БРИТАНСЬКОЇ ТА АМЕРИКАНСЬКОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
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Сьогодні у світі існує чимало “варіантів” англійської мови. Однією з при-
чин цього є те, що Велика Британія протягом своєї історії володіла різними гео-
графічно віддаленими територіями і мала вплив практично на всіх континентах. 
Проте два різновиди англійської мови, які вивчають найчастіше, є британський і 
американський.

Для тих, хто вивчає англійську мову, традиційно однією з головних порад 
є те, що і в усному мовленні, і на письмі слід дотримуватися одного різновиду 
мови. Однак, в умовах глобалізації та міжкультурного спілкування, філологи все 
частіше починають говорити про так звану “глобальну” англійську мову (Global 
English) [6].

Актуальність цієї теми полягає у тому, що на сьогодні кількість людей, для 
яких англійська не є рідною, але які розмовляють нeю, перевищує кількість самих 
носіїв мови. Це призводить до того, що в глобальній англійській мові все частіше 
зникають межі серед її різновидів.

Метою дослідження є аналіз відмінностей між сучасними варіантами амери-
канської та британської англійської мови.

Аналізуючи основні відмінності між двома варіантами англійської мови не-
обхідно зазначити, що вони, перш за все, полягають у тому, що однією і тією ж мовою 
спілкуються в різних місцях, і це дозволяє науковцям називати їх різновидами чи діа-
лектами мови. Ці різновиди можуть бути регіональними або національними. Напри-
клад, ми можемо почути різні варіанти англійської мови в різних регіонах Великої 
Британії, чи в деяких частинах англомовних країн [1].

Існують численні варіанти англійської мови: індійська англійська, австралій-
ська англійська, західноафриканська англійська мови тощо. Проте історично склало-
ся так, що британська англійська та американська англійська є двома найбільш впли-
вовими та поширеними різновиди мови. Саме основні відмінності між цими двома 
різновидами англійської мови ми спробуємо простежити у статті [2].
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Чіткі особливості британського та американського варіантів англійської 

мови можна побачити та проаналізувати в таких аспектах: 1) семантика, 2) вимова, 
3) написання, 4) граматика.

Щодо семантики, то тут простежуються два типи відмінностей в значенні 
слів: 1) один і той самий предмет може мати повністю різні назви; 2) одне і те саме 
слово вживається в обох варіантах мови, але може мати цілком різне значення [4].

За першим типом відмінностей: існує один предмет, але він має різні назви в 
обох варіантах англійської мови. Ця особливість простежується в словах, які вжива-
ються для назв повсякденних речей (їжа, домашні прилади, знаряддя праці та части-
ни автомобіля) [3]. Наприклад: mobile phone (BrE) – cellphone (AmE); petrol (BrE) – gas 
(AmE); tap (BrE) – faucet (AmE); cooker (BrE) – stove (AmE); dustbin (BrE) – garbage can 
(AmE); windscreen (BrE) – windshield (AmE).

За другим типом відмінностей: одне і те саме слово вживається в обох варі-
антах англійської мови, але має різне значення. Наприклад:
Слово Британське значення Американське значення

Football

Гра, в яку грають в усьому
світі, з круглим м’ячем, який гравці 
б’ють ногами, а не руками. Американці 
називають цю гру soccer.

Гра, в яку грають в США, з овальним м’ячем, 
який гравці можуть кидати руками, або бити 
ногами. Британці називають таку гру American 
football.

Chips

Довгі, тонкі смажені смужки картоплі,
які їдять гарячими.
Американці називають таку картоплю 
fries чи French fries. 

Тонкі, плоскі смажені
шматочки картоплі, які
їдять холодними. Також
називаються potato chips. Британці називають 
таку картоплю crisps.

Vest

Предмет спідньої білизни, який 
носиться під сорочкою, тобто майка. 
Американці називають цей предмет 
одягу undershirt.

Предмет одягу з гудзиками спереду та без 
рукавів, чоловіки носять його поверх
сорочки, як частину костюма. Британці на-
зивають його waistcoat.

Відмінності цього типу можуть спантеличити навіть тих мовців, для яких 
англійська мова є рідною. Такі слова часто називають American / British “false friends”, 
до них також належать слова: bathroom, class, college, couple, doctor, federal, gas, hire, holi-
day, lawyer, mean, pavement, programme, public school, quite, sea, sick, smart, state, station, 
student, subway, theatre, time [4].

Щодо вимови, то тут існують певні відмінності, які можна легко почути 
при вимові англійського слова британцями чи то американцями. Перша відмінність 
простежується у різних наголосах двоскладових і багатоскладових слів. Наприклад: 
ballet [′bælei] (BrE)  – [bæ′lei] (AmE); debries [′debri:] (BrE)  – [də′bri:] (AmE). Таку 
ж відмінність у вимові можна почути в наступних словах: chalet, garage, gourmet, 
parquet, pate`.

В словах з декількома складами, таких як secretary, американці наголошують 
закінчення більше, ніж це роблять британці, тому слово має додатковий наголос: 
secretary [′sekrətri] (BrE) – [′sekrə′teri] (AmE); territory [′terətri] (BrE) – [′terə′to:ri] (AmE). 
Такі ж відмінності простежуються і в словах: conservatory, contributory, inflammatory, 
inflationary, preparatory.
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Проте в словах типу missile британці надають більше значення останньому 

складу вимовляючи його як дифтонг [aı]: hostile [′hostaıl] (BrE) – [′hα:stl] (AmE); missile 
[′misaıl] (BrE) – [′misl] (AmE). Таку ж відмінність можна почути в словах: docile, fragile, 
mobile, tactile [4].

Існує відмінність у вимові звуків /ju:/ та /u:/. Звук /ju:/, який простежується 
у британській вимові, американці вимовляють як /u:/ після /d/, /t/, /n/, наприклад: 
tune [tju:n] (BrE) – [tu:n] (AmE); news [nju:z] (BrE) – [nu:z] (AmE); tulip [′tju:lip] (BrE) – 
[′tu:lip] (AmE); dubious [′dju:biəs] (BrE) – [′du:biəs] (AmE).

Голосні звуки /a:/ та /æ/ також вимовляються по-різному в британській та 
американській англійській. В словах, де літера ‘а’ стоїть перед звуками /f/, /v/, /s/ чи 
/z/, американці вживають короткий /æ/, а англійці, особливо в південній Англії – /a:/. 
Наприклад: ask [α:sk] (BrE) – [æsk] (AmE); bath [bα:θ] (BrE) – [bæθ] (AmE); last [lα:st] 
(BrE) – [læst] (AmE); after [′α:ftə] (BrE) – [′æftər] (AmE).

Голосні звуки, після яких вживається /r/, називаються rhotic чи r‑coloured. Це явище 
притаманне саме американській англійській мові. Наприклад, слова mother та bird мають r-
coloured звуки в американському варіанті англійської мови. Однак, якщо /r/ з’являється 
перед голосними звуками, то цей звук вимовляється і британцями, і американцями [5].

Наступний аспект дослідження – написання. Існує багато різновидів напи-
сання слів у двох варіантах англійської мови. Деякі з них притаманні лише окремим 
словам, а інші – більш постійні та передбачувані [6]. Ось деякі із таких прикладів:

Британське написання Американське написання

-our -or
humour, labour, favourite, behaviour humor, labor, favorite, behavior

-tre -ter
centre, litre, theatre, spectre center, liter, theater, specter

-nce -nse
pretence, defence, offence pretense, defense, offense

-l- -ll-
skilful, fulfil, instalment, appal skillful, fulfill, installment, appall

Відмінності в граматиці між двома варіантами англійської мови є незначни-
ми. Проте, існує декілька помітних відмінностей в утворенні часових форм, узго-
дженні підмета з присудком та у вживанні теперішнього завершеного часу:

Форми дієслів в Past Simple та Past Participle. В американському варіанті 
англійської мови дієслова завжди приймають закінчення -ed при утворенні Past 
Simple та Past Participle в словах типу: learn (learned, learned), smell, spell, burn та dream. 
Такі форми іноді використовуються і в британському варіанті також, але британці 
все ж частіше вживають форми дієслів: learnt, smelt, spelt, burnt та dreamt;

Узгодження підмета з присудком. В британському варіанті англійської мови 
іменники, які позначають групу людей, часто супроводжуються дієсловом у множині, 
навіть якщо іменник вживається в однині. Такі випадки є менш частотними в амери-
канському варіанті англійської мови. Наприклад: BrE: The football team are rather weak 
this year.; AmE: The football team is very weak this year. Серед інших подібних іменників 
є наступні: army, audience, class, committee, company, crowd, enemy, government, jury, ma-
jority, staff, union.
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Використання Present Perfect. Американці вживають теперішній завершений 

час рідше, ніж британці. Замість нього вони частіше використовують простий мину-
лий час, особливо в реченнях із словами just та yet. Наприклад:

BrE, AmE: Have you eaten yet?
AmE: Did you eat yet?
BrE, AmE: Has Sam just left? – Sam has left already.
AmE: Did Sam just leave? – Sam left already [4].
Отже, хоча обидва варіанти англійської мови і утворилися від однієї мови, 

на сьогодні між ними простежуються суттєві зміни. Проте не зважаючи на зазначені 
відмінності, британська англійська та американська англійська є зрозумілими для 
носіїв обох варіантів. Для іноземців, які вивчають англійську мову, важливо знати ці 
відмінності, оскільки вони можуть впливати на розуміння мови в цілому, а також для 
того, щоб грамотно спілкуватися і висловлювати свої думки на письмі не використо-
вуючи змішаний суржик.
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ПОД- СЕКЦИЯ 5. Языковедение и иностранные языки.
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Мова – найважливіший засіб спілкування в суспільстві, але навіть розмовля-
ючи один з одним, люди супроводжують свою бесіду жестами та мімікою. За допомо-
гою невербальної комунікації вони зазвичай акцентують увагу на тій чи іншій думці, 
фразі, або повідомленні, використовуючи при цьому особливий спосіб передачі слів у 
реченні, який називається інверсією (від лат. inversio – перевертання, переміщення), 
що передбачає зміну звичайного порядку слів у реченні з метою виділення тих чи 
інших його членів. При цьому порушення звичайного порядку слів зумовлене логіч-
ними, стилістичними або ритмічними вимогами [4, с. 279]. Ця зміна є одним з най-
ефективніших засобів передачі емоційного компонента усної та письмової мови.

У сучасній лінгвістиці поняття інверсії трактується у працях багатьох відо-
мих науковців, таких як В. Д. Аракін, В. І. Карабан, В. Л. Каушанська, І. Р. Гальперін [2], 
які звертали особливу увагу на функції та роль непрямого порядку слів у реченні.

Порядок слів у реченні вважають одним із основних аспектів граматичної 
структури, який є довільним у тому розумінні, що його не можна пояснити в термі-
нах загально логічних та психологічних.

Питання про інверсію як зворотний порядок слів стало актуальним лише тоді, 
коли було втрачено флексії (спосіб утворення граматичних форм слів зміною їхніх за-
кінчень або звуків в основі слова) [4, с. 712] у середньоанглійський період і виникла 
необхідність пошуку нових засобів вираження граматичних значень, що призвело до 
усталення моделі S-P-O в синтаксисі англійської мови. Таким чином, усталення поряд-
ку слів дало змогу чітко простежувати зв’язки між членами речення. Якщо у давньо-
англійській мові розташування членів речення не мало принципового значення для 
розуміння змісту повідомлення, то вже у середньоанглійський період останній визна-
чав граматичні зв’язки, адже в англійській мові не так легко можна було змінити місце 
підмета чи додатка. Цієї думки дотримувалися О.М. Старикова, М. Фолей, Р. Мерфі. 
Наприклад: Mrs. Winter sent the little boy with a message to the next village one December day. 
Зміна місця додатка і підмета призвела б до семантичних змін у реченні: The little boy 
sent Mrs. Winter with a message to the next village one December day [1, с. 283].

Отже, з того часу можна розглядати інверсію, як відхилення від загальноприй-
нятого порядку слів.



87

Cборник научных докладов: ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ  
З погляду функціональних особливостей виділяють граматичну та стилістичну, 

або підсилювальну інверсію [3]. Граматична інверсія використовується для формуван-
ня деяких комунікативних типів речень. Порядок слів підпорядковується правилам 
синтаксису. Також цю інверсію використовують для вираження умовності в умов-
них реченнях без сполучника  if: Should you ask me about it; Have you seen him? Сти-
лістична інверсія зумовлена навмисним порушенням прямого порядку членів речення 
з метою емоційного або смислового виділення певного елемента, зв’язування окремих 
частин складного речення та збереження тривалості думки: Never had there been so full 
an assembly (J. Galsworthy). Seldom we go out since the baby was born. Very ill he looked... 
[3, с. 185 – 186]. Залежно від форми виділяють повну інверсію, за якої весь присудок пе-
редує підмету, і часткову, коли перед підметом стоїть лише частина присудка, точніше 
оператор, в ролі якого, зазвичай, виступає допоміжне дієслово [3, с. 178]. Інша частина 
складного присудка стоїть одразу після підмета. З позиції мотиву, яким викликана змі-
на порядку слів, виокремлюють окличну та заперечну інверсію. Оклична інверсія – 
єдиний вид інверсії, при якому на першому місці стоїть головний член речення, який 
несе за собою емфатичне навантаження». Наприклад: My word, won`t it be funny when 
there`s no Tevershall pit working (D. H. Lawrence «Lady Chatterley`s Lover»). При запере-
чній інверсії, nor, крім випадків, коли воно пов’язане з neither, завжди стоїть на пер-
шому місці в реченні, і якщо в реченні є підмет, то порядок слів завжди зворотний: 
Nor did Alice think it so very much out of the way to hear the Rabbit say to itself…

Найчастіше інверсія використовується в питальних реченнях. Щодо розпо-
відних речень, то в них непрямий порядок слів простежується у таких випадках:

Коли присудок виражений зворотами there is, there was, there’ll be, there has been, 
there can be  тощо: There are no mushrooms in the forest.

Після слів neither, seldom, rarely, little, barely, only by, nowhere (else), never (before), not 
(even) once, on no account, only in this way, only then, hardly (ever)…when, no sooner…than, not 
only…but (also), not until/till, in no way, not since, in/under circumstances тощо: Seldom we go out 
since the baby was born; Never (before) have I seen such a beautiful woman [5, с. 120].

Коли відповідь підтверджується або заперечується словами so, neither, nor: I like 
this film very much. – So do I; I can’t go to the cinema tomorrow. – Neither can I; They had never been 
closer in their month of love, nor communicated more profoundly one with another… [5, с. 68].

Після прямої мови: “How are you?”said Mary; “What kind are they?” asked Mrs. Wil-
son eagerly, as he came to the taxi-window [5, с. 14].

У безсполучниковому умовному підрядному реченні з дієсловами 
had, were, should: Had this material been examined from this viewpoint, the regularities that he 
discovers would probably have gone unnoted [5, с. 75]. Should you meet her in the city, ask her to 
call me back.

У реченнях, у яких дієслова мають -ing закінчення: Not helping the situation was 
little Sarah, who was throwing magazines on the spreading fire.

У реченнях, які починаються прислівниками here, there, now, then, якщо підмет 
виражений іменником: Here comes our taxi.

Після слів as, than: Max was very active, as were most boys of his age; Life is more 
expensive in the city, than in the countryside.

У реченнях, у яких прикметники стоять на першому місці: Beautiful beyond 
belief was my baby daughter.
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У сучасній лінгвістиці виокремлюють наступні функції інверсії у художній 

літературі [3, с.  148]: виділення змістового центру повідомлення  – From behind me 
came Andrew’s voice (S.Chaplin); зміна ритмічної моделі речення – Out he went for his 
twenty minutes (V.Pritchett); емоційне забарвлення висловлювання – Never again, never, 
never again would he kill things (R. Aldington); динамічність оповіді – On went her old 
brown jacket, on went her old brown hat (O. Henry).

При цьому І. Р. Гальперін стверджує, що слід розрізняти функції інверсії у 
поетичних та прозових творах. У першому випадку вживання зворотного порядку 
слів викликане потребами рими і ритму, а також виконує ритміко-евфонічну функ-
цію. На відміну від поезії, у прозових художніх творах не ритм викликає інверсію, а 
навпаки  – інверсія, мотивована метою висловлювання, може надати реченню осо-
бливого ритму. У прозі вживання інверсії завжди чітко підпорядковане мотиву, меті 
висловлювання [2, с. 180]. На думку І. В. Арнольд, аналізуючи різноманітні функції 
інверсії, слід мати на увазі, що будь-яка зміна розташування членів речення, що в тій 
чи іншій мірі порушує звичний порядок слів, або впливає на зміну логічного змісту 
речення, або додає емоційного забарвлення усьому висловлюванню. Отже, зазвичай 
інвертований порядок слів обумовлений стилістичними чинниками [1, с. 190].

Таким чином, вирішальна роль у формуванні тексту належить задуму автора. 
Задум охоплює текст у цілому – від початку до кінця, впливаючи на його структурні 
особливості. Змістові зв’язки проникають не тільки в структуру речень, але й єднають 
речення між собою. Загальновідомо, що у тексті головним є не стільки тема, скільки 
комунікативне завдання, тобто мета автора, або, іншими словами, прагматичний 
аспект. Саме тому інверсія як стилістична фігура допомагає письменнику втілити 
свій авторський задум.
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У сучасному світі, коли народи намагаються визначити власне обличчя, 
глибше пізнати національний характер, менталітет, культуру, мову, яка фіксує дух 
народу, широкі перспективи отримує етнолінгвістика  – маргінальна галузь мовоз-
навства, спрямована на вивчення віддзеркалення в мові й мовленнєвій діяльності 
етнічної свідомості, менталітету, національного характеру, матеріальної та духовної 
культури народу.

Із приводу вивчення етнолінгвістики в різних етнолінгвістичних школах сві-
ту точаться дискусії. Фундатор Московської етнолінгвістичної школи М. Толстой дав 
етнолінгвістиці два тлумачення: широке й вузьке. Перше кваліфікує її як комплексну 
дисципліну, предметом вивчення якої є весь план змісту культури, народної психоло-
гії й міфології незалежно від засобів і способів їхнього формального втілення. Друге 
звужує цю галузь до етнолінгвістичного напряму в мовознавстві, що орієнтує до-
слідника на розгляд співвідношення мови й духовної культури, мови й народного 
менталітету, мови й народної творчості, їхнього взаємозв’язку та різних типів їхньої 
кореспонденції.

Крім Толстого проблеми та аспекти етнолінгвістики вивчали такі вчені:
ономасіологічний та семасіологічний аспекти опису культурно маркованих 

номінативних одиниць (О. Тищенко, В.Д. Ужченко, Селіванова й ін.), аналіз їхніх аре-
альних особливостей (П. Гриценко, М. Никончук, П. Романюк, й ін.), вивчення мовної 
репрезентації обрядів, ритуалів, демонології, вірувань, міфів, народного календаря, 
(О. Тищенко, Ф. Євсєєв, В. Огієнко,    В. Жайворонок, І. Волицька, М. Бігусяк та ін.), 
реконструкція архаїчних форм в етнологічному аспекті (Р. Болдирєв, В. Таранець, Ю. 
Карпенко, В. Скляренко, й ін.), дослідження етнічних символів, стереотипів і міфо-
логем (Н. Слухай, А. Пономарьов, В. Давидюк, О. Таланчук й ін.), опис національно-
мовної картини світу в ракурсі контрактивної лінгвістики  (М. Кочерган, Й. Дзендзе-
лівський, Л. Лисиченко, В. Калашник та ін.) [2].

Об’єктом вивчення етнолінгвістики є не лише сама мова (хоч вона й визна-
чається головним виразником і хранителем культурної інформації в часі), а й інші 
форми та субстанції, у яких виражає себе колективна свідомість, картина світу, скла-
лася в тому, чи іншому етносі чи взагалі соціумі, тобто сприйняття людиною навко-
лишньої дійсності, її категоризація й інтеграція. 

У такому розумінні етнолінгвістика орієнтована на аналіз не лише мови як 
такої, а «мови культури», тобто всіх знакових продуктів культури в аспекті їхньої 
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культури та змісту. Такий підхід ґрунтується на принципі інтегральності культури, 
тобто смислової єдності всіх її форм і жанрів, зумовлених єдністю картини світу лю-
дини, сприймає, осмислює світ і створює культуру.

Безперечно, розділити семіотичні коди культури доволі важко, однак за умови,коли 
об’єктом дисципліни стає не лише мова, а й всі семіотичні продукти культури, вона пови-
нна отримати статус етносеміотики. Етнолінгвістика ж має свій об’єкт – природну мову 
та її знакові продукти, взяті під кутом зору подібного з семіотикою, але обмеженого одні-
єю семіотичною системою предмета – культурно й етнопсихологічно маркованих знаків, а 
точніше – мовної репрезентації особливостей етнічної свідомості й культури [3].

Складовими частинами етнолінгвістики дослідники вважають етнопсихолінг-
вістику й лінгвокультурологію, які можуть формувати власні вектори самостійних мо-
вознавчих дисциплін у ракурсі всеєдності погляду на етнос, його мову й культуру.

Етнопсихолінгвістика орієнтована на відбитки в мові й мовній діяльності 
ознак психічного складу, характеру, ментальності етносу. За О.Потебнею, мова є не 
тільки найкращою, а й вірною, єдиною прикметою, за якою ми впізнаємо народ.

Лінгвокультурологія вивчає фіксацію в мові, етнотекстах і дискурсивній 
практиці духовної й матеріальної культури народу. Дотичними до цих напрямів ет-
нолінгвістики є антропологія, етнологія й етнографія, фольклористика, культуроло-
гія, мистецтвознавство, етнічна психологія, соціологія і т. ін.[3].

Мовознавці виокремлюють такі напрями сучасної лінгвокультурології:
1) фразеологічно орієнтований, що вивчає культурно маркований зміст
фразеологічних одиниць різних мов;
2) логіко-лінгвістичний (концептологічний), представлений описом наявних 

у відповідній культурі концептів на текстовому матеріалі різних сфер спілкування, 
встановленням культурних домінант різних етносів;

3) лексикографічний, що має прикладну спрямованість на укладання
різних словників і довідників, які містять культурну інформацію;
4) лінгво-дидактичний, орієнтований на методику викладання мови як іно-

земної під кутом зору культурних розбіжностей носіїв різних мов.
У науковій літературі наводяться й такі аспекти лінгвокультурологічних до-

сліджень:
1) діахронічний, що вивчає еволюцію лінгвокультурного стануетносу;
2) зіставний, спрямований на аналіз відбитків культури в етносвідомості 

мові одного етносу під кутом зору іншого;
3) ситуаційний, що описує певну лінгвокультурну ситуацію, яка склалася у 

країні, регіоні і т. ін.;
4) когнітивний. орієнтований на опис культурних концептів народу й мов-

них засобів їхньої репрезентації;
5) семантичний, що описує культурні компоненти в семантиці мовних знаків 

і текстів, а також наявні в мові культурні коди;
6) дискурсивний, досліджує культурні вияви в комунікації, різних типах тек-

стів і дискурсів.
Загалом сучасна етнолінгвістика характеризується:
1) широким застосуванням методик експериментальної психології, психо- й 

соціолінгвістики, дискурсології, прагматики;
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2) зіставленням моделей різних мов; увагою до різних фрагментів картин світу;
3) створенням таксономії культурно значимих концептів;
4) установленням етнічних стереотипів, прецедент них феноменів, міфоло-

гем й описом їхнього відтворення в мові;
5) дослідженням паравербальних засобів комунікації певного народу, етно-

графії мовлення;
6) реконструкцією духовної культури на підставі мови й етнотекстів, дис-

курсивного простору народу, зокрема, дослідженням культурної специфіки різних 
мовних жанрів, особливостей спілкування тощо [2].
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Генрі Джеймс, неперевершений майстер поглибленого психологічного пор-
трета, займає в історії літератури США особливе місце. Він народився в Америці, 
більшу частину життя провів у Європі, і донині Англія і США сперечаються про те, 
який з цих країн він належить. Спадщина письменника значна і різноманітне: два де-
сятка романів і повістей, більше сотні оповідань, дев’ять п’єс, двотомна автобіографія, 
мемуари, шляхові записки, численні критичні та літературознавчі роботи. Недостат-
ньо оцінений за життя, в даний час Джеймс визнаний класиком англо-американської 
літератури.

Творчість Г. Джеймса вражає складністю і багатогранністю. Але ж кожний 
великий художник не вирізняється простотою. Проте складність Джеймса особлива.

Основний сюжет творів Джеймса припускає зіткнення, а частіше конфлікт 
американського і європейського сприйняття дійсності і пов’язаний з яким-небудь 
«міжнародним епізодом», як він назвав повість (1879), що має програмне значення 
для його творчості. І по особливостям обдарування, і за характером літературних 
інтересів, і за обставинами біографії Джеймс, в сутності, був призначений для того, 
щоб тема американця в «старому будинку» і європейця в «новому» стала однією з 
домінуючих тем американської літератури. Він зміг «пропустити» американський на-
ціональний характер через європейську культурну традицію, тим самим піддавши 
його до певної міри перевірці [1].

Необхідно відзначити, що основоположним концептом в поетиці романів 
Генрі Джеймса є «national identity». Міфологеми групи концепту «national identity», 
виступаючи потужним культуроносним джерелом, є універсалією для виявлення 
історико-культурної специфіки американського самосвідомості та національної лі-
тератури рубежу століть.

У художніх творах Генрі Джеймса концепт «national identity» сполучений з 
такими міфологемами, як «innocent» і «sophisticated», а також має специфічні риси, 
обумовлені особливостями національного характеру та індивідуальним авторським 
задумом. Генрі Джеймс за допомогою певних принципів поетики (концепти і міфоло-
геми) глибинно досліджує специфіку становлення американського самосвідомості і 
оцінює його з позиції культурного багатства та історії західної цивілізації [2].

Творчість Джеймса обмежена трьома основними проблемами: протистав-
лення американської щирості і неотесаності – європейської брехливості й витонче-
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ності конфлікт між мистецтвом і дійсністю; заміна морального критерію у визначенні 
добра і зла психологічним. «Інтернаціональна тема» у творчості Джеймса, по суті, 
розкривала американський національний характер з властивим йому комплексом 
«американізму».

У романі «Американець», який є яскравим прикладом психологічного рома-
ну, Г. Джеймс представляє свою концепцію американського національного характеру, 
яка грунтується на впливі історичних змін на риси характеру людей. Її реалізація від-
бувається на образному і авторському рівнях. У романі головний герой, американець, 
найбільш яскраво репрезентує менталітет Нового Світу, є носієм як традиційно при-
писуваних американцям рис характеру, так і рис, що виділяються тільки автором. 
Героїні-жінки частково демонструють «британські» риси, які є негативним варіантом 
англійських, а в основному мають суто англійські характери.

У художній структурі романів Генрі Джеймса «географічний і історичний 
аспекти англійськості складають художній фон, на якому розгортаються головні сю-
жетні» [3].

Англійськість та американськість Г. Джеймса на сучасному етапі сприйма-
ється у співвідношенні з найбільш показовою для формування і вираження цього 
феномену вікторіанської епохи, коли складаються основні культурні та психологічні 
складові англійськості. Критично переосмислені традиційні в контексті вікторіан-
ства прояви імперського менталітету, стереотипи сприйняття представників чужої 
культури, прояви пуританства і морального ригоризму. Тема інтеркультурності не 
залишала хвилювати  Г. Джеймса, хоч на певний період творчості відходить від неї, 
проте все одно це найважливіше, що цікавило письменника, в першу чергу з особис-
тих міркувань.

Герої романів Джеймса – американці і європейці – підвладні світу користі, 
і якщо носіями добра в його останніх романах виявляються героїні  – американки 
(Міллі Тіл в «Крилах голубки» і Меггі Вервер в «Золотий чаші»), то в цій своїй ролі 
вони виступають аж ніяк не як виразниці американського духу, а скоріше загально-
людських моральних норм проти тих суспільних умов, які призводять до їх запере-
чення і руйнування.

Розгортання «інтернаціональної колізії» та аналіз американського націо-
нального характеру не були для Джеймса кінцевою метою. За зіткненнями Нового і 
Старого світу стояла більш загальна, «етично значуща проблема: ставлення людини 
до світу – світу, який, за уявленнями Джеймса, слідував філософським концепціям 
свого батька, являв собою складне переплетення добра і зла». Шлях героя (або герої-
ні), прокреслений через конфлікти більшості його творів, – це шлях від «невинності», 
що ототожнюється з духовною вузькістю, інфантильністю, нерозвиненістю, навіть 
збитковістю, до виникнення стійкого морального почуття, яке з’являється через до-
свід, набутий у зіткненні зі злом і поразку в цьому зіткненні. Зведення такої філо-
софської основи  – принцип, успадкований від американської романтичної школи, 
насамперед від Готорна. Але, на відміну від Готорна, «втілюють свою загальну ідею в 
прозорі алегорії, Джеймс приховує її під таким щільним шаром реального матеріалу, 
такою кількістю різноманітних життєво – достовірних подробиць та обставин, що 
навіть роман «Американець», де вона більш-менш проглядається, часто відносять до 
«нравоописуучих» [4].
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Англійськість та американськість творчості Г. Джеймса на сучасному етапі 

сприймається як виклик Нового Світу Світу Старому. Мультикультурний контекст 
романів Джеймса пов’язаний або з зображенням складності асиміляції в Англії, або з 
враженнями англійців під час подорожі в інші країни. Якщо процес асиміляції героїв 
до англійського життя вирішене автором в дусі співдружності, то побачене в подо-
рожі може бути дано як в ключі визнання іншої культури, так і вираженої опозиції 
«своє» – « чуже».

Таким чином, творчість Генрі Джеймса, який представив світу нові грані аме-
риканського характеру, в цьому плані можна розглядати як великий внесок в історію 
американської культури.
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Традиційно термін «візуалізація» використовується в точних науках, а саме, 
в розділі фізики, що вивчає звукові поля. Візуалізація (від латинського visualis, зо-
ровий) – метод перетворення невидимого для людського ока поля випромінювання 
у видиме зображення досліджуваного об’єкта. Поряд з терміном «візуалізація» вжи-
вається також словосполучення «візуальні засоби», під якими прийнято розуміти 
малюнок, форму, пластику і деякі інші характеристики; термін же «візуалізація» має 
більш широке значення, що включає в себе всі можливі візуальні засоби, доступні 
художнику для відображення художньої картини світу.

Проблема візуалізації в мистецтві має глибоке коріння: італійський теа-
тральний художник П’єтро Гонзаго писав про можливість «бачити» музику. Подібну 
можливість він вбачає не в живописі, а в оздобленні – в мистецтві «створювати зриму 
красу, якої не існує в природі». Сюди він відносить одяг, туалет, декор, садово-паркове 
мистецтво. Ідеї Гонзаги були розвинені і поглиблені французьким дослідником Луї-
Бертраном Кастелем, який створив теорію «бачення музики», вважаючи, що музи-
ка не тільки пробуджує в душі людини різні почуття, якось: радість, смуток, відчай, 
гордість, а й породжує певні зримі картини-образи. Ще далі у своїй творчості пішов 
Олександр Миколайович Скрябін, коли забезпечив партитуру свого музичного твору 
«Прометей» додатковим рядком Luce (Колір). Тим самим Скрябін викликав справ-
жню революцію в музиці, де відтепер певному звуку відповідав свій колір [2, 5].

Рудольф Арнхейм у своїй роботі «Мистецтво і візуальне сприйняття» вво-
дить поняття « візуальна модель». Кожен акт візуального сприйняття веде до ство-
рення візуального образу, що стає частиною процесу аксіологічного пізнання [1, 14].

Візуальним засобом, що відображає художню картину світу митця в літера-
турному творі, є слово. Слово описує будь-які явища, воно породжує уявлення про 
це явище. Читаючи опис саду, ми уявляємо квіти і дерева, можемо відчувати запахи й 
звуки, образи стають ніби реальними.

Візуалізацію в літературному художньому творі ми розглядаємо на  трьох 
рівнях: опис, (що включає в себе пейзаж і інтер’єр ), розгортання композиції (де роз-
повідається про основні і другорядні події всього твору), символ, який, закладений 
автором і сформований під впливом художньої картини світу епохи і митця і є фор-
мою непрямого зображення. Символ, втілений за допомогою матеріальних засобів 
(колір, звук, рух, слово), візуалізує образ, створюваний художником.

У процесі практичного та теоретичного пізнання дійсності людина вста-
новила існування кольорів, які не лише прикрашають людське існування, а й віді-
грають важливу роль у житті людини, викликають певні відчуття, впливають на 
її психічний, фізичний та емоційний стан. Унаслідок складних психічних опера-
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цій абстрагування, узагальнення та фіксування колірної ознаки певних об’єктів та 
явищ позамовної дійсності, кольори було представлено у мові певними номінатив-
ними одиницями  – кольороназвами або колоронімами. Система колоронімів мови 
національно-специфічна, бо існування колоронімів окремої мовної спільноти зале-
жить як від органів зору, властивостей нервової системи членів мовного колекти-
ву, так і від реальних умов існування, практичних потреб людини [3, 9]. Відмінності 
в словесних асоціаціях і в граматичному устрої різних мов також впливають на відо-
браження кольору в мові. Крім того, мова кольору настільки символічна, що саме 
завдяки впливу кольором можна привести людину в стан як повного спокою, так і 
безмежного занепокоєння.

Пропонуємо розглянути роль колоронімів у поетичній візуалізації. На пер-
шому рівні візуалізації поетичного тексту колороніми виконують функції опису та 
відтворення: Law lived in a high blue room from which he could see the sea; It was a small 
(4 x 6) notebook with a dark red cover marked 6d; Bluish dusk fills the room like a sea slid back 
( The Glass Essay by Anne Carson). На рівні розгортання композиції колороніми набу-
вають більш символічних властивостей, виконуючи репрезентативну та експресивну 
функції: My face in the bathroom mirror has white streaks down it; But by now the day is wide 
open and a strange young April light is filling the moor with gold milk ( The Glass Essay by 
Anne Carson). На рівні символу, який є формою непрямого зображення, колороніми 
можуть виконувати когнітивну, культурологічну та експресивну функції: The last time 
I saw Law was a black night in September; Out the kitchen window I watch the steely April sun 
jab its last cold yellow streaks across a dirty silver sky ( The Glass Essay by Anne Carson).

Підводячи підсумок, можна зоробити висновок, що колороніми у поетичних 
текстах виконують найрізноманітніші функції на різних рівнях поетичної візуалізації.
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Поняття “картина світу” не є новим для сучасної науки. І хоча вперше цей 
термін вжили у царині фізики, найбільшого поширення і фактично свого апогею 
воно, як не дивно, досягло у сфері гуманітарних наук. Особливо активно ним по-
слуговуються філософи і мовознавці. І якщо у філософському плані інтерес навколо 
поняття “картина світу” дещо послабився, то лінгвістичні студії з новою силою під-
хопили цю “естафету”.

Визнаючи існування різних картин світу, науковці часто зосереджуються на 
проблемі конкретизації і максимально можливої уніфікації дефініції даного поняття 
і оминають одну із ключових проблем – встановлення кореляційних відносин між 
ними.

Тому ми спробували провести порівняння між такими поняттями як на-
укова і наївна картини світу, виявити спільні і відмінні риси між ними, а також їх 
взаємозв’язок і взаємовплив.

На перший погляд може видатися, що вони існують в паралельних площинах 
і фактично виключають одна одну. Але, як виявилось, вони не просто існують, вони 
ще й співіснують і не просто протистоять одна одній, а, навпаки, є взаємодоповню-
ючими і взаємопроникними сутностями. І зв’язок між ними не просто стійкий чи 
слабкий, він особливий за своєю суттю. Адже якщо дві величини взаємопов’язані, то 
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зміна однієї обов’язково б викликала зміни у іншій. Що стосується наукової і наївної 
картин світу, то в даному випадку, здавалося б, загальнозрозумілі і загальновизнані 
закони частково втрачають свою силу. Існуючи фактично паралельно, маючи різні 
точки зору, шляхи, цілі і методи осягнення світу, вони не просто знаходять спільні 
точки перетину, а вигадливо переплітаються, вливаються одна в одну, гармонізуючи 
взаємовиключні поняття, допомагають нам перебувати в площині їхньої взаємодії, а 
не розриватись між двома крайнощами – точною наукою і фактично первісним, але 
до болю рідним, звичним і зрозумілим для нас розумінням навколишньої дійсності, 
та й, зрештою, нас самих.

Коли йдеться про наївну картину світу, то не слід забувати, що вона виникла 
ще задовго до наукової. Людина “створила” її ще на тому рівні, коли зорові, слухові, 
смакові, нюхові і тактильні відчуття були пріоритетними і фактично єдиними засо-
бами розуміння і осягнення світу. Вона створена тією дописемною свідомістю, яка не 
обтяжувалась вимогами і прагненнями до максимально можливої точності у відтво-
ренні реального світу. Зрештою, не тільки реальне, але і чуттєве міфологічне уявлен-
ня і вірування відігравали в той час провідну роль, що не могло не знайти свого відо-
браження у тогочасній, а й зрештою і до сьогодні існуючій наївній картині світу, яка, 
передаючись із покоління в покоління, і, незважаючи на всю технічність і науковість 
сучасного суспільства, стала невід’ємною частиною нашого повсякденного життя. 
Важливим, на нашу думку, є одне зауваження. Як слушно зазначав Ю. Д. Апресян, 
“наївною” мовна картина світу називається тому, що відрізняється від наукової. І 
не слід помилково ставити знак рівності між поняттями “наївний” і “примітивний”. 
Можна навести багато прикладів, які свідчать, що наївна картина світу є не менш 
цікавою і складною, аніж наукова [1, 351].

Таким чином, наївна картина світу значно «старша», аніж наукова, бо виникла 
на тому етапі розвитку людства, коли лиш окреслились перші витоки становлення мови. 
А наукова картина світу, незважаючи на багатовікову історію і давні традиції, все ж вини-
кла значно пізніше. Спільним для них обох є той факт, що об’єктом їхнього відображення 
є реальний світ. Якщо ж подивитись на ці дві картини світу з точки зору їх осягнення лю-
диною, то наївна картина світу є первинною, а наукова – вторинна. Пояснюється це дуже 
просто: засвоюючи мову, дитина не оволодіває науковими фактами і термінами, вона за-
своює мову разом із тим глибинним знанням і розумінням світу, яке закладене в ній від 
початкового етапу і до сьогоднішнього дня. Отримавши таким чином цілісне, хоча до 
певної міри і спрощене уявлення про світ, дитині в процесі довгого і цілеспрямовано-
го навчання намагаються фрагментарно прищепити деякі частинки, уривки із наукової 
картини світу, які, на думку старшого покоління, є необхідним мінімумом зі всієї бази 
знань науки про навколишній світ. Чому лиш фрагменти? Та тому, що людський розум 
є обмеженим і не зможе осягнути всю наукову картину світу, хоча це і не є необхідним. 
Навіть не володіючи базовими знаннями про науку, людина не відчуватиме себе надто 
відірваною від світу, адже вона має ширшу і ґрунтовнішу основу. А вже повна відсутність 
останньої неминуче приведе до втрати людиною самої себе. Таким чином, ми можемо 
зробити висновки, що наївна картина світу є важливішою, аніж наукова, адже остання не 
є необхідною умовою існування людини як суспільної істоти.

Коли йдеться про наївну картину світу, і про те, що вона виникла на етапі 
становлення мови, може видатись, що в ній зафіксовано лише первинне, донаукове 
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уявлення про світ на тодішньому етапі його розвитку. Але це твердження розбива-
ється об сучасну реальність, адже повсякденна мова аж ніяк не є доісторичною і не 
відображає лише архаїчне світобачення. Вона містить знання і про нові відкриття, 
змінюється і збагачується поряд з невпинним розвитком людства, відображаючи 
принципово важливі моменти нового життя, хоча і не виключає елементи «старо-
го» світосприйняття. Тому вона не є статичною, закостенілою, а як і будь яка само-
достатня система – динамічна. Просто еволюція наївної картини світу відбувається 
значно повільніше, аніж аналогічний процес у царині науки. Практично кожного дня 
дослідники роблять нові відкриття, які мають значний вплив на наукове розуміння 
світу, постійно робляться спроби переосмислити існуючу реальність, зрозуміти за-
кони, за якими існує наш світ, «розбити» його на маленькі частинки, і знову ж таки 
їх досліджувати. Інколи нові відкриття докорінно «ламають» існуючу наукову карти-
ну світу, примушуючи повністю розчаруватись в колишніх «твердих» переконаннях 
і замінити їх новими, часто зовсім протилежними. Наприклад, відкриття так званої 
«частинки Бога», більш відомої в наукових колах як бозон Хіггса, про можливість 
існування якого британський вчений Пітер Хіггс та бельгійський науковець Фран-
суа Енглер заявили ще в 1964 році і теоретично довели лиш в 2013 році на базі Єв-
ропейського центру ядерних досліджень (CERN) і при роботі з Великим андроїдним 
колайдером, фактично сколихнуло весь науковий світ. Бозон Хіггса – це частинка, яка 
теоретично є важливою складовою моделі походження і будови Всесвіту і яка викли-
кала хвилю дискусій щодо себе. За це відкриття вчені отримали Нобелівську премію 
2013 року у сфері фізики. Але такий «прорив» у розумінні науковцями теорії устрою 
Всесвіту абсолютно не торкнувся буденного життя людей, і поки що практично не 
знайшов відображення в сучасній наївній картині світу. Сонце як і раніше «сходить» 
і «заходить», Місяць так само «світить» людям уночі, а чорний «колір» не перестав 
у свідомості і мові більшості людей сприйматись саме як колір, а не як відсутність 
світлового потоку від об’єкта.

Неймовірна динаміка змін, яка притаманна науковій картині світу, ламання 
стереотипів і побудова нового наукового розуміння не відображається в повній мірі 
в наївному світобаченні. Лиш невелика частина наукового знання, яка з часом ви-
явилась найбільш сталою, певним чином вливається в повсякденне розуміння світу. 
В цьому плані слушними є твердження О. О. Корнілова про те, що «Наукова картина 
світу – це глобальна інформаційна комора наукових знань, а зовсім не еталон, до яко-
го повинні прагнути мовні картини світу всіх мов» [2, 15]. Безперечним є той факт, що 
в наївній картині світу також відбуваються певні зміни, які проте не є «прагненням 
до ідентичності з науковою картиною світу, а відображення мінливого світу, поява 
нових реалій» [там же]. Така постановка проблеми наводить нас на думку, що зміни в 
науковій картині світу швидше і глибше торкнуться наївної картини світу лиш в тому 
випадку, коли стосуватимуться щоденної практичної діяльності, відповідатимуть 
повсякденним потребам людини, а не теоретичного рівня знань. Наукова картина 
світу формується доволі вузьким і спеціалізованим колом людей, динамічна і мінли-
ва. Наївна – більш статична, адже фактично в цьому її цінність і особливість, адже 
саме вона повинна засвоювати, зберігати і передавати від одного покоління іншому 
певним чином структуроване, але значно спрощене розуміння навколишнього світу, 
«… забезпечувати спадковість мовного мислення носіїв даної мови категоріями, які 
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склалися традиційно» [там же], які до того ж володіють принципово різними функці-
ями. Проте найважливішою рисою, яка об’єднує ці «паралельні» світи, є мова.

Проте «мова не віддзеркалює світ, а відображає його; експлікує і об’єктивує 
концептуальну картину світу людини» [3, 67]. Вона знаходить логічне оформлення 
в процесі соціалізації людини, стаючи повнішою і багатограннішою по мірі того, як 
людина «входить» в суспільство, засвоюючи його досвід, знання, відчуття, розуміння 
і сприймання навколишньої дійсності. В цьому плані йдеться про універсальну кар-
тину світу, яка притаманна не просто окремому індивіду, а людству загалом. Якщо 
ж така картина світу справді існує, то чому ж представники різних народів, етносів, 
навіть просто соціальних груп чи професій не однаково сприймають ті чи інші пред-
мети чи явища. Відповідь, здавалося б, очевидна – не існує ніякої загальнолюдської і 
універсальної картини світу. Це все вигадки, чергові спроби вчених знайти нову фік-
цію і видати її за об’єктивну реальність. Проте, незважаючи на всі негативні закиди і 
абстрактність, універсальна картина світу все ж таки існує. Вона містить в собі най-
загальніші консолідуючі риси, які притаманні людству на певному етапі історичного 
розвитку. Вона є фактично певним висновком із пережитого, лаконічним підсумком 
зробленого і пройденого за певний час.
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Існує клас слів, який модифікує іменник у значенні визначеності, і має назву 
детермінативи. Його призначення – вказувати на додаткову інформацію про предмет 
не описуючи його. Тобто на відміну від прикметника не говорити нам про власти-
вості предмета а лише вказувати на те, чи говориться про відомий предмет або не-
відомий, про предмет в цілому чи про його частину, вказує на його кількість або його 
відсутність. Детермінатив також інформує про те, кому належить предмет або вказує 
на якийсь предмет.

До класу детермінативів англійської мови зараховано такі мовні одиниці: 
а) артиклі (означений, неозначений, нульовий); б) вказівні детермінативи (this, that, 
these, those); в) присвійні детермінативи (my, his, her, its, our, your, their).

Артиклі в англійській мові стоять на другому місці за своєю проблематич-
ністю вивчення після часів. Здається це дивним, оскільки виникає питання: як можна 
порівнювати вивчення часів в англійській мові   (що включає в себе правила напи-
сання, утворення, а також випадки використання кожного з них) з набагато менш 
місткою темою? Проблема полягає в тому, що артиклі в англійській мові виділяються 
своєю неоднозначністю та великою кількістю виключень з правил, що ускладнює їх 
розуміння та вивчення.[3,36]

Деякі автори виділяють ще й комунікативну функцію артиклів, яка, на їх 
думку, полягає у вираженні невизначеної артиклем нової інформації, яка є цен-
тром повідомлення, а певний артикль вказує на вже дану інформацію і не є фо-
кусом висловлювання. Комунікативна функція артикля сприяє втіленню задуму 
автора повідомлення в тексті. Артикль  – це службове слово, яке характеризує 
предмет по лінії уточнення, класифікації та обмеження, що не висловлюючи гра-
матичної зв’язку між ними. [5; 121].  Прийнято вважати, що артикль the сходить 
до староанглійського займенника зі значенням «той». Означений артикль вжива-
ється як перед обчислювальними, так і перед необчислювальними іменниками в 
однині та множині.

Наприклад: The newspapers are on the table (газети на столі), the water is cold 
(вода холодна).
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Визначений артикль the вживається з назвами:
– споруд і окремих унікальних будівель: the Great Wall of China, the Ostankino 

Television Tower, the Kremlin, the Tower, the White House, the Winter Palace, the Royal Palace;
У цього правила багато виключень, особливо якщо назва споруди або будівлі 

містить визначення, виражене ім’ям власним (ім’я людини або назва населеного пунк-
ту): Westminster Abbey, Buckingham Palace, Hyde Park, London Zoo, Edinburgh Castle.

– театрів, кінотеатрів, концертних залів, оркестрів, клубів: the Royal Opera 
House, the Bolshoy Theatre;

– картинних галерей, музеїв, пам’ятників: the National Gallery, the Tretyakov Gal-
lery; the British Museum, the Hermitage; the Washington Monument, the Lincoln Memorial;

– готелів, ресторанів: the Metropole, the Savoy, the Hilton, the “Astoria”;
– кораблів, музичних груп: the Titanic, the “Queen Mary”, the “Cutty Sark”; the 

Beatles;
– більшості газет: the Guardian, the Times, the Washington Post. Не прийнято 

вживати артикль з назвами газет там, де його немає в мові оригіналу: Izvestia.
– державних установ, організацій та політичних партій: the Labour Party/Лей-

бористська партія, the United Nations Organization, the Red Cross, the Greens, the Demo-
cratic Party.

– Традиційно артикль не використовується зі словом Parliament; NATO; може 
бути опущений перед словом (The) Congress.[2, 178]

Означений артикль вживається в ряді сполук, наприклад:
in the morning (вранці), in the evening, (ввечері) in the afternoon (вдень), in the 

night (вночі), in the country (за містом, у селі), on the right/left (справа/зліва), on the 
after tomorow (післязавтра), the other day (днями), the day before yesterday (позавчора), 
on the one/other hand (з одного/іншого боку), on the whole (у цілому), What’s the time? 
(Котра година), to play the piano / the violion (грати на піаніно/скрипці), to tell the 
time (сказати котра година), to tell the truth (говорити правду), to pass the time (про-
водити час).

Також з географічними назвами країн у множині: the German Federal Republic; 
the Russian Federation; the United Kingdom; the United States of America; the United 
States; the United Arab Emirates; the Netherlands; the Philippines;

• з назвами континентів, країн, міст, якщо вони мають індивідуалізують визна-
чення: the Moscow of the 17th century Москва; the Europe of the Middle Ages.

• з іншими іменами власними. Артикль не вживається з назвами (всі слова 
з великої літери):

• вулиць і площ: Broadway, Wall Street; Trafalgar Square, Red Square;
• мостів і парків: Westminster Bridge; Hyde Park Гайд, Central Park;
• аеропортів, морських портів, станцій ж/д і метро: London Airport; Kennedy 

(Airport); London Port; Paddington Station;
• навчальних закладів (університети, коледжі): Columbia University, Cam-

bridge, Oxford;
• журналів: Time Magazine, National Geograohic.
Невизначений артикль характеризує предмет, з назвою якого він пов’язаний, 

як одного з представників, будь-якого з представників того чи іншого класу предме-
тів: I saw a tree in the distance.
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Оскільки невизначений артикль характеризує предмет як представника 

якогось класу, він може вживатися і тоді, коли мова йде про це класі в цілому, не 
тільки його одиничному представника: tree takes many years to reach full growth

Вживаються з невизначеним артиклем:
а) Перед прізвищем в однині, щоб показати, що це особа є одним з членів 

саме цієї родини: For after all was he not a Griffiths
б) При вживанні імені для позначення якості, яке з цим ім’ям асоціюється: 

My husband is quite an Othello.
в) Перед іменами і прізвищами в значенні якийсь, хтось, якийсь: A Mr. Fox 

called you. Smith asked for you
Нульовий артикль використовується в різного роду інструкціях.
Use pencil. Blow-dry, brushing hair with a flat paddle brush to get it super sleek. 

Comb hair into place, parting on the side and sweeping bangs across one eye.
З іменами і прізвищами людей, і кличками тварин. Вживаються без артикля 

(нульовий артикль):
а) Якщо перед ними не стоїть ніякого визначення:
Kate saw me to the doorlike Cindy.
б) Якщо перед ними стоять прикметники young, old, little, poor, dear , lazy, 

honest.
в) Якщо перед ними стоїть слово, що позначає ранг, титул, військове, наукове 

чи почесне звання, що служить загальноприйнятою формою звернення (всі пишуться 
з великої літери); а також іменники, що виражають родинні стосунки. Це правило не 
поширюється на слова, що позначають професії: engineer, painter.[1, 98]

Артиклі не використовуються в технічній літературі, особливо івнструкціях, 
навіть викладені розмовною мовою.

Отже, можна зробити висновок, що основним значенням неозначеного арти-
кля є класифікує: предмет протиставляється як один з даного класу. Ступінь конкре-
тизації може бути різною, але повна ідентифікація, як у певного артикля, відсутня. 
Варіантом класифікуючого значення можна вважати і узагальнююче значення, що 
спостерігається в деяких випадках вживання неозначеного артикля.

В ході дослідження було з’ясовано, що артикль трактується як службова 
частина мови, включає два самостійних слова: означений артикль і невизначений 
артикль. Деякі автори виділяють нульовий артикль, також вважається значущим і 
відсутність артикля.

В залежності від мети висловлювання в мові часто виникає необхідність 
встановити смислові зв’язки між предметами, про які йде мова, контекстом, посла-
тися на вже відоме (вказати на тотожність предметів, виділити предмет з ряду ана-
логічних, протиставити предмети різного роду, охарактеризувати приватне через за-
гальне, дати предмету ту чи іншу кваліфікацію, виділити його ознаку.У артикля, як 
службової частини мови, виділяють наступні функції: морфологічна, синтаксична, 
семантична, комунікативна.
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