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НАУКОВА ШКОЛА
доктора філологічних наук, професора В.Г. Таранця

Вельмишановний Валентине Григоровичу!
Колектив факультету романо-германської філології Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова щиро вітає Вас  з Ювілеєм!
Ваш професіоналізм, багаторічна послідовна та наполеглива пра-

ця у царині германістики, славістики, загального мовознавства та 
індоєвропеїстики – це реальний і значущий внесок у вітчизняне і зарубіжне 
мовознавство, на якому зросло вже не одне покоління науковців у різних 
куточках України й у нашому університеті.

Нехай усе, чим Ви займаєтесь, приносить користь українській науці, а 
Ваша енергія і Ваш оптимізм ніколи не згасають!

Бажаємо Вам міцного здоров’я, плідного багатоліття, постійного відчуття 
тепла й пошани від усіх, хто Вас оточує!

Декан ф-ту РГФ,
професор                                                                           Голубенко Л. М.

Завідувач кафедри
німецької філології, 
доцент                                                                                Кулина І. Г. 
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 «ДАВНЬОСАКСОНСЬКА  МОЛИТВА ХРЕЩЕННЯ» 
ЯК ПРИКЛАД ДІАЛЕКТНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

ДАВНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКОГО ПЕРІОДУ

Стаття присвячена розглядові історичної писемної пам’ятки давньосаксонсько-
го діалекту давньоверхньонімецького періоду. Висвітлено загальні характерні риси 
даного діалекту, проаналізовано текст на лексичному та фонетико-фонологічному 
рівнях. 
Ключові слова: німецька мова, давньоверхньонімецький період, давньосаксонський 
діалект, діахронія, лінгвосинергетика.

Березина Ю.А. «Древнесаксонская молитва при крещении» как пример диалект-
ных особенностей древневерхненемецкого периода. Статья посвящена рассмо-
трению исторического письменного памятника древнесаксонского диалекта древ-
неверхненемецкого периода. Освещаются общие характерные черты данного диа-
лекта, проанализирован текст на лексическом и фонетико-фонологическом уровне.   
Ключевые слова: немецкий язык, древневерхненемецкий период, древнесаксонский 
диалект, диахрония, лингвосинергетика.

Berezina I.O. The Old Saxon Baptismal Vow as an example of dialectal characteristics 
of the Old High German period. The article outlines main aspects of study of the Old High 
German written monument in Old Saxon dialect. The paper highlights the problem from 
diachronic side and presents it taking into consideration the historical processes occurring 
at that time. On the one hand, there are many processes in German language nowadays, 
which cannot be researched without the investigation of the principles of work in the language 
in different periods of its developing. On the other hand, it is necessary to use the methods 
of modern sciences, such as linguosynergetic, to describe the topical questions to get the 
information more exhaustively. When studying the development of the phonetic system, it is 
also necessary to take into account its connection with other levels of language. Therefore, 
knowledge of language development is essential for understanding many processes at all 
levels. And the manifestation of these dialectal features in the ancient languages can be used 
in the teaching of modern German language.      
Key words: German language, Old High German period, Old Saxon dialect, diachrony, 
linguosynergetic. 

Німецька мова, як відомо, утворилася на основі гермінонських, 
інгвеонських та іствеонських діалектів. На сьогоднішній день саме німецька 
мова має значне територіальне варіювання, що відрізняє її від інших 
європейських мов. Наявність принаймні двадцяти діалектних груп безпе-
речно ускладнює, та іноді унеможливлює, розуміння й спілкування жителів 
різних регіонів країни [3, 138-139]. 

Історія німецької мови вивчає процес поступового розвитку і само-
вдосконалення всіх компонентів німецької мови в їхньому взаємозв’язку. 
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Відомо, що мова є живим організмом, на який впливають геополітична 
ситуація, релігія, розвиток економіки і т.і., тож вона є гнучкою, спроможною 
поглинати та відображати абсолютно всі події навкруги [6]. Якщо розгляда-
ти мовні процеси в діахронії, то з’являється можливість пояснити їх, надати 
їм статус та зробити прогноз на майбутнє, чого не можливо здійснити за до-
помогою синхронії. Також, на даному етапі розвитку сучасної науки відіграє 
важливу роль такий методологічний підхід як синергетика, що розглядає 
мову як складноорганізовану багаторівневу структуру, надає мові рухомості, 
динамічної лінійності, хаотичності, дозволяє вивчати як мову в цілому, так і 
окремі її явища, зокрема, у відповідності з іншими науками [5]. 

Метою даної статті є вивчення та аналіз двн. тексту, написано-
го на давньосаксонському ділекті. Це дає можливість виявити загальні 
та індивідуальні особливості, притаманні даному діалекту того часу, та 
дозволяє зробити висновки про взаємодію та взаємовплив внутрішніх 
процесів мови та зовнішніх факторів. 

Об’єктом нашого дослідження є текст давньоверхньонімецького періоду 
кінця VIII ст. як приклад давньосаксонського діалекту. Як відомо, давні 
тексти збереглися в зовсім невеликій кількості, свідчення про ці писемнi 
пам’ятки обмежені, тому вкрай важливим є їхнє вивчення та фіксування 
будь-якої інформації. На відміну від усної народної мови двн. періоду, яка 
не представляє жодних свідчень [2], писемна мова відображає належність 
того чи іншого тексту до конкретного діалекту. Є доцільним відмітити, що 
суттєвий поділ писемних пам’яток на діалекти зв’язаний безпосередньо 
з Другим пересувом приголосних (Die Zweite Lautverschiebung), північна 
межа якого проходить по лінії Дюссельдорф – Магдебург – Франкфурт-на-
Одері. Вона називається також лінією Бенрата та є умовною межею між 
верхньонімецькою та нижньонімецькою областю. 

У V-VI ст. англи, юти та сакси переселились на Британські острови, 
але частина населення саксів лишилася на континенті. Давньосаксон-
ський діалект як найдавніша форма нижньонімецької мови (Niederdeutsch/ 
Plattdeutsch) сформувався на території північно-західного узбережжя 
Німеччини між Рейном та Ельбою, Північним морем та Гарцем. 

До фонетичних особливостей  давньосаксонського діалекту відноситься 
процес монофтонгізації. При цьому дифтонги ai, au перейшли до довгих 
голосних звуків ê та ô відповідно, в той час як у давньоверхньонімецькому 
вони змінилися на ei, ou, або в ē, ō в залежності від наступного приголос-
ного (двн. seil – дс. sâl, двн. stein – дс. stên, двн. roubon – дс. rôvon). Тобто 
даний процес монофтонгізації у давньосаксонському діалекті був зворотнім 
до дифтонгізації у давньоверхньонімецькій мові.

Також слід зауважити, що лише у давньосаксонській мові зберігся -j- в 
позиції після приголосного [1, 131-132]. 

Цікаво, що в процесі дослідження характерних ознак давньосаксонського 
діалекту, в деяких лексичних одиницях нами була відмічена відсутність по-
слаблення кінця слова та відповідно оглушення дзвінких вибухових приголос-
них b, d, g в ауслауті слова. Так як за своєю будовою цей діалект особливо 
близький до давньоанглійської, це явище можна пояснити взаємовпливом 

БЕРЕЗІНА Ю.О.   «ДАВНЬОСАКСОНСЬКА  МОЛИТВА ХРЕЩЕННЯ»...
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обох близьких за походженням мов, напр.: двн. gi-bot – дс. gibod, двн. gi-
muoti – дс. gimôdi, двн. hundert – дс. hunderod, двн. wic – дс. wig. 

Найголовнішою ознакою давньосаксонського діалекту є саме відсутність 
Другого пересуву приголосних, і тому тут збереглися вибухові приголосні 
p, t, k, які в інших давньоверхньонімецьких діалектах зазнали переходу у 
фрикативи та африкати (двн. kamph – дс. kamp, двн. châsi – дс. kêsi, двн. 
gelph – дс. gelp).

В ходi дослідження ми порівняли приклади з давньофризьського (дф.) 
діалекту та давньосаксонського (дс.), а також із новонімецькою (нн.) мо-
вою, які чітко відображають вплив Другого пересуву приголосних та його 
відсутність у даних мовах (табл.1).

Таблиця 1. 
Прояв Другого пересуву приголосних

«Давньосаксонська молитва хрещення» відноситься до жан-
ру релігійних текстів, та є найдавнішою письменною пам’яткою на 
давньосаксонській мові, що дійшла до нас з кінця VIII ст., у період правління 
Карла Великого. 

Після смерті свого брата Карл Великий почав війну з саксами у 772 
році. Це була найдовша війна за його правління: з перервами вона тривала 
тридцять три роки, до 804 року, і коштувала франкам найбільших втрат, бо 
сакси, подібно всім народам Німеччини, були люті і віддані своєму культу. 
Кордон із ними майже скрізь проходив по рівнині, і тому був невизначеним.

У 775 році на чолі великої армії Карл зайшов на територію саксів, досяг 
землі остфалів і дійшов до річки Оккер, взяв заручників і залишив сильні 
гарнізони в Ересбурзі та Сігібурзі. Наступної весни під відповідним тиском 
саксів Ересбург занепав. Після цього Карл змінив тактику, вирішивши ство-
рити «закріплений рубіж», який повинен був охороняти франків від втор-
гнень саксів. У 776 році він, знову зміцнивши Ересбург і Сігібург, побудував 
нову фортецю Карлсбург і залишив у прикордонній зоні священиків для на-
вернення язичників-саксів у християнську віру. У 777 році сакси знову були 
розбиті, і тоді більшість саксонських племен визнало Карла своїм повели-
телем. 

Саме в описаний період була створена «Давньосаксонська молитва 
хрещення». Вона вимагала від хрещеного служити християнському богу. 
Питання та відповіді, які мав надати житель-язичник Саксонії перед об-
рядом хрещення (добровільним чи примусовим), скоріш за все, переклав 
англосаксонський місіонер з латинської мови на давньосаксонську. Успіх 
християнізації та місіонерства, які були тісно пов’язані з кампанією саксон-
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ських війн Карла Великого, напряму залежав від впровадження основних 
засад християнства серед людей, закладених насамперед у молитві хре-
щення. Хрещений мав повернутися проти диявола (unhodun) та традиційних 
язичних богів Донара, Водана, Сакснота та обернути свою віру в Бога Отця, 
Христа та Святого Духа.

Обітниця хрещення дійшла до нас у вигляді лише одного рукопису, ко-
трий зберігається у Ватиканській бібліотеці в Римі. Молитва знаходиться 
в антології змішаного типу Codex Palatinus Latinus 577. Найвірогідніше, ця 
збірка була виготовлена в місті Фульда, звідки була перевезена до Майнцу 
(1479 р.), пізніше до бібліотеки Палатина в Хайдельберзі, і насамкінець по-
трапила до Риму в 1623 році.

 А ось саме текст, що дійшов до нас:

Forsachistû diabolae?
ec forsacho diabolae.

end allum diobolgeldae?
end ec forsacho allum diobolgeldae.

end allum dioboles wercum?
end ec forsacho allum dioboles wercum and wordum, Thunaer ende

Wôden ende Saxnôte ende allum thêm unholdum, thê hira genôtas sint.
Gelôbistû in got alamehtigan fadaer?
ec gelôbo in got alamehtigan fadaer.

Gelôbistû in Crist, godes suno?
ec gelôbo in Crist, gotes suno.

Gelôbistû in hâlogan gâst?
ec gelôbo in hâlogan gâst.

Проаналізувавши давній текст нами також було виявлено, що дзвінкі 
зімкнені приголосні зберігають свою позицію в анлауті: end, and; при цьому 
зафіксовано випадок, коли глухий переходить у дзвінкий перед голосним: 
got – godes. 

Таким може бути переклад на сучасну новонімецьку мову:
Entsagst du dem Teufel?  

Ich entsage dem Teufel.  
Und aller Teufelsgilde?  

Und ich entsage aller Teufelsgilde.  
Und allen Teufelswerken?  

Und ich entsage allen Teufels Werken und Worten, Thunaer und Woden und 
Saxnote, und allen den Unholden die ihre Genossen sind.  

Glaubst du an Gott allmächtigen Vater?  
Ich glaube an Gott allmächtigen Vater.  

Glaubst du an Christ Gottes Sohn?  
Ich glaube an Christ Gottes Sohn.  
Glaubst du an den heiligen Geist?  
Ich glaube an den heiligen Geist.

БЕРЕЗІНА Ю.О.   «ДАВНЬОСАКСОНСЬКА  МОЛИТВА ХРЕЩЕННЯ»...
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На основі проведеного дослідження можна стверджувати, що на да-
ному етапі розвитку науки та суспільства в цілому вивчення окремих 
ізольованих явищ не має жодного сенсу, позаяк будь-які внутрішні про-
цеси в мові зумовлені безліччю зовнішніх факторів. Яскравим прикладом 
виступає писемна пам’ятка «Давньосаксонська молитва хрещення», аналіз 
якої був би неповним без історичного аспекту. Відомо, що мова знаходиться 
у постійному розвитку, де відбуваються зміни всіх її одиниць.  До будь-яких 
змін на мовному рівні призводить перш за все розвиток соціальних умов 
життя людини. І тоді виникає протиріччя між мовними засобами та зроста-
ючими потребами обміну думками. Причому, ці зміни в мові перш за все 
відчуваються на фонетичному рівні, а значить будуть відбуватися звукові 
зміни, оскільки звуки являються мінімальними відрізками мовлення.

Всі звукові зміни прийнято розглядати або з точки зору парадигматики, 
тобто враховуючи зміни реалізації фонем, або ж з позиції синтагматики, 
тобто враховуючи реалізацію як окремих фонем, так і фонетичних моделей 
морфем і слів у мові. Це значить, що при вивченні розвитку фонетичної си-
стеми, необхідно також враховувати її зв’язок з іншими рівнями мови.

Отже, знання про розвиток мови необхідні для розуміння багатьох 
процесів на всіх її рівнях. А вияв зазначених діалектних особливостей у 
давніх мовах може бути використаний у викладанні сучасної німецької мови. 
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ПРИРОДА ДИФТОНГІВ ТА ЇХ РОЗВИТОК 
В ІСТОРИЧНОМУ ПРОСТОРІ

Стаття присвячена ґенезі дифтонгів та їх подальшому функціонуванню в 
давньоверхньонімецькому та середньоверхньонімецькому періодах розвитку 
німецької мови до сьогодення. Були викриті основні причини появи двозвуків та шляхи 
їх формування у мові. Результати дослідження дозволили встановити основні функції 
дифтонгів і показали пряму кореляцію між часом зародження дифтонгів та частотою 
їхньої реалізації у текстах.                                                                                                                                        
Ключові слова: дифтонг, фонема, дифтонгізація, монофтонгізація.

Глущенко Е. В. Природа дифтонгов и их развитие в историческом простран-
стве. Статья посвящена генезису дифтонгов и их дальнейшему функциониро-
ванию в древневерхненемецком и средневерхненемецком периодах развития не-
мецкого языка до сегодняшнего времени. Были установлены основные причины 
появления дифтонгов и пути их формирования в языке. Результаты исследования 
позволили установить основные функции дифтонгов и показали прямую корреля-
цию между временем зарождения дифтонгов и частотой их реализации в текстах.                                                                                                                                         
Ключевые слова: дифтонг, фонема, дифтонгизация, монофтонгизация.      

Glushchenko O. W. The nature of diphthongs and their development in historical 
process.  In the modern phonetic and phonology of Standard German the term «diphthong» 
is understood as a gliding sound that consists of two vowels pronounced in one syllable. 
In German there are 3 falling (descending) diphthongs that have a lot of variants of their 
graphic image. A genesis of diphthongs begins in the Indo-European period and their 
further development and change are due to many phonetic processes (diphthongization, 
monophthongization, phoneme junction, phoneme separation). The article presents an 
analysis of diphthongs which was based on the material of text of the Old and Middle High 
German periods. Causes and trends of vowel combinations have been established. From the 
point of view of the genesis of vowel sounds, the monophthongs are primary, and diphthongs 
are secondary and the latter act as a building material at the appearance of words and perform 
a certain grammatical and phonetic (constitutive) functions. All diphthongs were divided into 
groups and their qualitative characteristics were described and analyzed. The results have 
shown a direct correlation between the time of the genesis of diphthongs and their frequency 
of the use in the German texts.   
Key words: diphthong, phoneme, diphthongization, monophthongisation.                                                                             

Одним з найсуперечливіших і найскладніших питань у лінгвістиці є 
визначення сполучень голосних, а саме – дифтонгів. До сьогодення немає 
єдиної думки щодо природи німецьких дифтонгів. Ці складні звуки мають 
специфічні особливості, які визначають їхній особливий статус у фонетико-
фонологічній системі сучасної німецької мови.

Дифтонги притаманні лише небагатьом мовам, зокрема деяким 
європейським: германським і романським. Посилаючись на неоднозначність 

ГЛУЩЕНКО О. В.   ПРИРОДА ДИФТОНГІВ ТА ЇХ РОЗВИТОК...
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і непрозорість поняття «дифтонг», була спроба уникати вживання цього 
терміна, оскільки він позбавлений певної точності через існування різних 
його тлумачень [11, 20]. Саме неоднакова поведінка компонентів дифтонга, 
наявність основного і підрядного елемента та їх взаємозв’язок свідчать про 
складний характер дифтонгів. Багато вітчизняних та зарубіжних мовознавців 
присвятили велику кількість досліджень наданій проблемі. Довгий час вчені 
виявляли різні погляди щодо фонематичного статусу дифтонгів: є вони мо-
нофонемними чи дуальними сполученнями голосних [1; 2; 15]. 

Відомо, що в сучасній німецькій мові існують 3 дифтонги: [аε], [аכ],           
-Під терміном «дифтонг» розуміють односкладове сполучення го   .[œכ]
лосних з рухливою артикуляцією: [аε] з графічним відображенням /ei, ai, 
ay, ey/, напр.: nein, Mai, Bayer, Mayer; [аכ] з графічним відображенням /au/, 
напр.: Baum; [כœ] з графічним відображенням /eu, äu/, напр.: heute, Häuser. 
Перший голосний двозвука знаходиться під наголосом і вимовляється до-
статньо чітко на відміну від другого, який є ненаголошеним і недостатньо 
зрозумілим за якістю [17, 52]. Такий неясний характер другого голосного 
дифтонга надає відповідні труднощі в їх транскрипційному позначенні. 

Як зауважує Н. В. Петлюченко, через інтенсивний розвиток німецької 
вимовної норми, що відображена в орфоепічних словниках, відбувається 
наявне відставання кодифікованої норми від реальної, і деякі динамічні 
процеси реалізації звуків не знаходять належного висвітлення в жодному з 
видань [4, 74]. 

О. І. Стеріополо, досліджуючи дифтонги в німецькій мові розподіляє їх 
термінологічно на закриті/ висхідні (schließenden/ steigenden), коли зв’язок 
голосних утворений високим підйомом язика, напр.: pfui [pfui], і відкриті/
спадні (öffnenden/ fallenden) дифтонги, для яких характерний протилежний 
артикуляційний рух, напр.: бав. liep [liap], gut [gυat]. При утворенні дифтонгів 
органи артикуляції повільно переходять від вимови першого голосного до на-
ступного. Крім цього автор виділяє окрему групу централізуючих дифтонгів 
(zentralisierende Diphthonge), які утворюються шляхом об’єднання поперед-
нього довгого голосного з наступним вокалізованим / /, напр.: Uhr /u: /, 
Ohr /o: /, ihr /i: /. Така вокалізація звуку / / утворює не тільки фонетичні 
дифтонги, але й трифтонги, які в майбутньому можуть бути основою (ба-
зою) для появи нових фонем, що може призвести до зміни всієї системи 
голосних [5, 117].

Австрійська мова, як національний варіант німецької мови, налічує 
функціонування  3 дифтонгів /аε, аכ ,כε/, які у свою чергу мають безліч 
варіантів вимови. К. Ульбріх визначає, що в австрійському варіанті 
стандартної вимови німецької мови під дифтонгом слід розуміти односкла-
дову комбінацію двох коротких голосних, які характеризуються безперерв-
ною зміною однієї формантної позиції в іншу, оскільки надані явища можуть 
реалізовуватися монофтонгічним, дифтонгічним і трифтонгічним сполучен-
ням звуків [16, 181-200].  

Дослідження особливостей розвитку мови, реалізації і функціонування 
її одиниць, а також наявність факторів, що впливають на їх розвиток, 
відносяться до фундаментальних основ історичного мовознавства. Подібні 
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зміни відбуваються як на фонетичному, так і на фонологічному рівнях. 
Дослідження вчених у діахронічній сфері спрямоване на вивчення давніх 
писемних пам’яток, де виявляються фонетичний, граматичний та лексичний 
рівні мови тих часів. Ці напрямки орієнтовані на побудову такої лінгвістичної 
теорії, яка б з’ясувала  мовні зміни більш успішно в порівнянні з синхрон-
ними теоріями структурного мовознавства. На нашу думку, саме внутрішня 
реконструкція, тобто історичний аналіз фактів конкретної мови, є найбільш 
значущою у визначенні еволюції тих чи інших мовних явищ.

Проблемою визначення природи звуків, їх генези та розвитку в 
діахронічному ракурсі займаються деякі сучасні вітчизняні і зарубіжні 
мовознавці [2; 3; 6; 8; 9; 14; 15].

Провідне місце в області порівняльно-історичного мовознавства за-
ймають дослідження   В. Г. Таранця, основною метою яких було розкри-
ти механізм фонетичних змін на прикладі германських і слов’янських мов, 
враховуючи очевидні особливості  в дописемному та наступних писем-
них періодах їх розвитку. Енергетична теорія В. Г. Таранця створила нову 
методологічну основу порівняльно-історичних досліджень, та дозволила 
розв’язати багато суттєвих фонетичних труднощів відносно ґенези слів, їх 
реконструкції та причини їх змін. Автор дійшов висновку, що з розвитком 
німецької мови відбувається посилення наголошеного складу і разом з цим 
відчуваються якісні зміни його складових звуків. Оскільки довгий голосний 
енергетично змінювався нерівномірно, найбільше посилення отримує по-
чаткова частина голосного, на яку припадає Еmax,і водночас відбувається 
послаблення кінцевої частини голосного. Автор зауважує, що артикуляційно 
така фонологічна одиниця, як і раніше, залишається неподільною, але в 
акустичному відношенні можна говорити про появу дифтонга на місці мо-
нофтонга. Отже, процеси монофтонгізації і дифтонгізації відбуваються в 
результаті перерозподілу напруження в структурі слова, яка змінюється в 
різні періоди розвитку германських мов. Про це свідчать наступні приклади: 
двн. hiar – нвн. hier [i:], двн. bluomo – нвн. Blume [u:], двн. hûs – нвн. Haus, двн. 
mîn – нвн. mein та ін. У германських мовах довгі голосні часто змінювалися 
на дифтонги, а дифтонги перетворювалися в монофтонги. Перехід одних 
звуків в інші відбувається також залежно від фонетичних умов, тобто від фо-
нетичного наповнення енергетичної структури відносно позиції, і від ступе-
ня залежності відносно мовної екстралінгвістичної одиниці вищого порядку. 
Тому, посилення наголошеного складу в германських мовах відбувається 
досить різноманітно і призводить не тільки до появи дифтонгів, але й до 
інших змін, наприклад до переходу одних дифтонгів в інші, або до перехо-
ду закритих голосних у більш відкриті тощо. В. Г. Таранець наголошує, що 
виходячи з точки зору вимови, німецькі дифтонги є «нисхідними» з більш 
інтенсивним початком [6, 109-111].

Генеза дифтонгів має свої коріння в глибині століть, починаючи з 
індоєвропейського (іє.) часу, коли система голосних налічувала короткі і 
довгі монофтонги, а також велику кількість дифтонгів, які у прагерманській 
піддалися значному скороченню. Причому, іє. дифтонги складалися з двох 
частин: перша – довгі або короткі /a/, /o/, /e/, а також редуковане /ә/, друга – 
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пазвуки (глайди) , або сонанти , діакритичний знак 
яких вказує на те, що вони виконують функцію голосного. Однак дифтонга-
ми вони були лише фонетично, фонологічно ці двозвуки були біфонемними 
сполученнями [7, 23].

Германська мова успадкувала від індоєвропейської основні риси її 
фонетичної будови, але разом з тим здобула чимало відмінностей протя-
гом свого еволюційного розвитку. Мовленнєві процеси, які відбувалися на 
фонетичному рівні в прагерманській, торкнулися також системи вокалізму 
і розвитку дифтонгів у ній. Ці зміни в літературі прийнято називати «осо-
бливостями фонетичної та граматичної будови» германської мови [3, 196].  
Таким чином, довгі іє. дифтонги в більшості випадків збіглися з герм. ко-
роткими, тому що перший компонент у цих дифтонгах скорочувався і пере-
творювався на короткий. Виходячи з того, що в загальногерманській мові 

 злилися в один звук , а довгі /ō, ā/ – в /ō/, кількість дифтонгів 
у герм. мові значно зменшилася: . Винятком 
залишився дифтонг , який продовжив свій розвиток у герм. мові, але 
іноді замінювався на /iu/. Крім того, деякі дифтонги монофтонгізувалися, 
насамперед іє. /ěi/ перейшов у герм. /ī/ і збігся в подальшому з іє. /ī/. У 
загальногерманській мові розрізнялися також дві довгі голосні фонеми /e/. 
Одна з них /ē1/, була продовженням іє. /ē/. Причому, у прагерманській для 
неї була характерна дуже відкрита вимова, тому в германській мові вона 
визначалася як /ае/, а у давньоверхньонімецькій (двн.) стала ще більш 
відкритою /і/, таким чином, перейшла в довгий /a/. Другий довгий голосний 
звук /ē2/ з’явився вже в германській мові, насамперед з іє. дифтонгу /ēі/. 
Цей звук у готській мові збігався з /ē/< /ē1/, а у давньоверхньонімецькій мові 
дифтонгізувався в /еа/, /іа/ (hear – hiar). 

Метою нашої роботи було дослідження німецьких дифтонгів у 
давньоверхньонімецькому (двн.) та середньоверхньонімецькому (свн.) 
періодах на основі двн. і свн. текстів та словників (8000 лексичних одиниць 
з дифтонгами на початку, в середині та в кінці слова).

Давньоверхньонімецька мова існувала як сукупність територіальних 
діалектів, що знаходилися в процесі взаємодії та безперервних змін. За-
вдяки процесам дифтонгізації і монофтонгізації, які пов’язані перш за все 
з якісними змінами голосних кореневого складу, двн. вокалізм набував но-
вих голосних, зокрема дифтонгів з великою кількістю їх факультативних 
варіантів. 

Дослідивши словоформи з дифтонгами на матеріалі двн. писемних 
пам’яток та словників, ми встановили, що найбільш функціонально наван-
таженим дифтонгом є передньоязиковий /іu/. Це перший серед архаїчних 
дифтонгів, що об’єднує в собі ознаки голосних верхнього підйому /і/ та /u/ і 
належить до часу зародження первісного в системі голосних трикутника /а – 
і – u/; він сягає праіндоєвропейського часу, коли фонематично розрізнялися 
лише три зазначені монофтонги. Наявність цього дифтонга у межах сло-
ва обумовлена асиміляційним впливом голосних /і/, /u/ наступного скла-
ду (liuti, tiuri, piutit, kitriufit, hiutu). Функціонування дифтонгу /іu/ найчастіше 
спостерігається в кінцевій позиції, зокрема у флективній морфемі, ви-
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конуючи перш за все одну з граматичних функцій – числову або родову. 
Розрізнення числа та роду імені належать до найдавніших лексико-грама-
тичних категорій у мовах. Вважаємо, що цей дифтонг треба зазначити як 
«архаїчний». До цієї групи можна віднести також двозвуки /au/, /eu/, /ai/,  що 
за своїм походженням також мають праіндоєвропейські та прагерманські 
коріння.

Активну реалізацію проявляють двозвуки /uo/ і /ou/, складові частини 
яких мають споріднені фонетичні ознаки, напр.: guot, muot, muor, pluot, 
poum, puoz, ruovu, rouba, tuoc, touf.  Надані приклади переконливо вказують 
на вплив аблауту, тобто існує морфологічно обумовлене чергування скла-
дових частин дифтонга у корені слова.  У цьому випадку  /uo/ і /ou/ є фоне-
матично різними і відмінними у своєму фонетичному вираженні, назвемо їх 
«аблаутні дифтонги». До цієї групи можна віднести пару дифтонгів /ua/ і /
au/, напр.: pauzen, gipuazzit, laugan, lougiu. Розгляд наведених словоформ 
з реалізацією цих двозвуків  дозволяє стверджувати, що протиставлення 
зазначених дифтонгів відіграє провідну роль у розрізнюванні граматичного 
значення дієслів. В інших випадках дифтонги /ua/ і /au/ виконують суто фо-
нетичну, зокрема конститутивну, функцію. Виходячи з первісної системи 
іє. голосних /а – і – u/, можна стверджувати, що монофтонги /u/ і /a/, які 
є складовими частинами наданих дифтонгів, є первинними у фонетичній 
системі прамови. Таку первинність монофтонгів підтверджує вживання од-
накових за змістом слів, але різних за написанням: /ou/ – /ô/, /uo/ – /oo/, /
iu/ – /û/ (giloubtun – gilôbtun, louft – lôfti, muoter – mooter, fuoz – fooz, siugan 
– sûgan). Надані приклади підтверджують прямий кореляційний зв’язок між 
переходом монофтонгів у дифтонги та часовим діапазоном.

Виникає багато питань щодо співвідношення дифтонгів /іе/ та /еі/. Ці 
двозвуки, як і монофтонги, у фонетичній системі двн. мови знаходяться 
між собою у певних відносинах. Особливо пов’язані в цьому випадку диф-
тонги /еі/, /іе/ та монофтонги /е/, /і/. Виходячи з первісної системи іє. го-
лосних /а – і – u/ та її подальшого розвитку у вигляді /а – е – і – u – о/, 
можна стверджувати, що відносини між /і/, /е/ та відповідними дифтонга-
ми вторинні і з’явилися лише після того, як у мові виникла голосна фоне-
ма /е/. Наявність монофтонгів /і/ та /е/ призвела до зародження дифтонгів 
типу /іе/ та /еі/. Надані двозвуки мають широкий спектр функціонування в 
слові, напр.: einote, ein, einer, neist, lîeb, meino, leid, hîer, fîel, dîeb, dîen, brîef, 
tîe, sîe, dîe. Реалізація зазначених дифтонгів виступає в основних формах 
дієслів, напр.: greifen, grief; heizen, hîez, kehîez. Теж саме спостерігається у 
сучасній німецькій мові (greifen – griff; heißen – hieß – geheißen). Cкладові 
частини розглянутих дифтонгів мають споріднені фонетичні ознаки, але 
основна відмінність між ними на даному етапі розвитку мови полягає у 
значенні та змісті відповідних словоформ кінця двн. періоду. Наявними є 
різні граматичні значення (аблаутні), які реалізовані в мові зазначеними 
словоформами. В цьому випадку обидва дифтонги є фонематично абсо-
лютно різними і відмінними у своєму фонетичному вираженні, що дозволяє 
об’єднати їх у групу передньоязикових  «аблаутних дифтонгів».

До окремої групи «змістовних дифтонгів-омонімів» нами були 
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віднесені дифтонги, які паралельно реалізуються в однакових словофор-
мах у межах кореневої морфеми і не розрізняються за змістом:  /eo – io/, /
ia – io/, /iu – io/, /au – ou – оі/, /uo – ua/, /uo – ue/, /аі – еі/, /іu – uі/ (neoman 
– nioman, dia – dio, friunt - friont, hau – hou, arougta – araugta, tuon – tuant, 
ruorta – ruarta, guoton – guatan, huor – huar, oigan – ougan, tuont – tuent, fuor 
– fuer, aikan – eikan, fiur – vuir, hiutu – huitte). Відсутність фонематичного про-
тиставлення в реалізаціях наданих мовленнєвих одиниць свідчить про їхню 
мовну тотожність, що дозволяє нам визначити їх омонімічно спорідненими. 

Наше дослідження дифтонгів у свн. періоді свідчить про те, що 
фонетичні процеси на даному часовому зрізі призвели до зародження но-
вих і втрати старих двозвуків. Деякі двн. дифтонги у ході розвитку німецької 
мови продовжили свою реалізацію у мові наступного свн. періоду (/ei, ie, 
ou, uo/). Але більшість двозвуків зазнали значних змін і набули нової якості. 
Таким чином, внаслідок послаблення другого ненаголошеного компонента 
двн. дифтонгів /ia/ та /io/, у свн. вони перейшли в  дифтонг /ie/ ( двн. spiagal 
– свн. spiegel – снн. spêgel/ speigel –  нвн. Spiegel; двн. tiof – свн. tief – снн. 
dêp –  нвн. tief). Процес дифтонгізації, який відбувався виключно у корене-
вих морфемах, спричинив появу поряд зі старими нових дифтонгів:  /û→ 
аu, î→ ei,  iu [ü:]→ eu/, напр.: двн. rûm – свн. raum, двн. drî – свн. drei, двн. 
zît – свн. zeit, двн. hiutu – свн. heute.  Процес розподілу фонем призвів до  
розвитку нових фонологічних опозицій,  які перебудували всю фонетичну 
систему голосних свн. періоду. В результаті вищезазначеного, нові проти-
ставлення лабіалізованих та не лабіалізованих голосних переднього ряду 
призвели до появи нових фонем – умлаутних, а з часом і до зародження 
нового типу лабіалізованих дифтонгів – умлаутних (/öu/, /üe/). Поява но-
вих лабіалізованих двозвуків /ü/ та /ö/ свідчить про ускладнення фонетич-
них відносин між дифтонгами, оскільки у двн. дифтонгах реалізовувалися 
такі двосторонні відносини, як передньоязикові/ задньоязикові, тепер 
ці відносини ускладнилися і перетворилися на тристоронні, а саме: 
передньоязикові /передньоязикові лабіалізовані/ задньоязикові. 

Зникнення у свн. періоді архаїчного дифтонгу /iu/, який був функціонально 
найбільш навантаженим на протязі всього двн. періоду пов’язане з проце-
сом монофтонгізації, коли в результаті асимілятивної перебудови його скла-
дових частин, передньоязиковий /і/ змінився на лабіалізований / iu→[у:]/. З 
часом розвиток довгого голосного /iu/ [у:]/ призвів до появи  дифтонга /eu/, 
напр.: liutin – leuten, hiute – heute. Активна та хаотична взаємозаміна двн. 
дифтонгів (auge – ouge та ін.), тобто існування великої кількості змістовних 
дифтонгів-омонімів, та набування когерентності у системі дифтонгів свн. 
періоду, є доказом того, що зазначені дифтонги вже у двн. періоді знаходи-
лися в процесі дефонологізації, що призвело до їх зникнення у свн. періоді.

Проведене дослідження показало, що у свн. мові продовжили своє 
функціонування старі дифтонги та з’явилися нові, які змінили довгі 
голосні. Процес зникнення старих дифтонгів та паралельного формуван-
ня нових відноситься за часом до кінця двн. та початку свн. періоду, коли 
фонологічна підсистема мови, згідно з законами синергетики, звільнилася 
від старих компонентів та, дисипуя, набула нових. Таким чином, результати 
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дослідження свн. дифтонгів вказують на те, що найбільш функціонально 
вагомими в свн. періоді є дифтонги /ei, ie, uo, ou, ue/. 

У зміні окремих фонем виявляється деяка циклічність: передньоя-
зиковий дифтонг /eu/, який має прагерманські коріння, з’являється у свн. 
періоді; архаїчний двозвук /аі/ зникає в кінці двн. періоду, та знову набуває 
розвитку в свн. періоді. Така циклічність може бути інтерпретована як рух 
системи (або її компонентів) за певним простором станів або форм. Зви-
чайно, фонетичні зміни у мові виявлялися територіально нерівноважно, і це 
знайшло певне відображення у діалектах.

Слід зазначити ще одну фонетичну особливість свн. дифтонгів, а саме 
їх артикуляційну рухливість. На відміну від двн. часу, де спостерігається 
деяка хаотичність у формуванні більшості двозвуків, складовим голос-
ним найбільш частотних свн. дифтонгів притаманна артикуляція, яка 
реалізується за двома типами напрямку: від середнього до верхнього 
підйому язика (/ei, ou, öu/) та від верхнього до середнього підйому язика       
(/uo, ie, üe, ue/). Таким чином, можно стверджувати, що свн. двозвукам ха-
рактерна когерентна взаємодія їх компонентів, оскільки у системі дифтонгів 
реалізується контраст двох типів – (за термінами артикуляційного трикутни-
ка) у напрямку «зверху – вниз» та «знизу – вгору».

Результати нашого дослідження німецьких дифтонгів у двн. та свн. 
періодах можуть бути сформульовані наступним чином:

1. З точки зору ґенези голосних звуків первинними є монофтонги, диф-
тонги – вторинні.

2. Серед монофтонгів найдавнішими в трикутнику голосних є три звуки 
/а – і – u/, що фонематично протиставлялися як передньоязикові, а за по-
ложенням язика, як голосні високого та низького підйому.

3. Зазначені три голосні існували в давній період індоєвропейської  
прамови, завдяки їм зародилися дифтонги /аі/, /іu/, /аu/.

4. Зародження в індоєвропейській  прамові протиставлення голосних у 
тристоронньому відношенні як верхнього – середнього – нижнього підйому 
язика призвело до розширення артикуляційного трикутника до вигляду /а – 
е  – і – u – о/ і відповідно зумовило появу дифтонгів /іе/, /uо/. 

5. Зародження фонетичних змін у системі двн. голосних у вигляді абла-
уту призвело до появи дифтонгів /еі – іе/, та /uо – оu/, які поряд з монофтон-
гами, передавали лексико-граматичне значення  у різних словоформах. 

6. З появою в свн. мові умлаутних фонем /ü/ та /ö/ засвідчено усклад-
нення фонематичних відношень голосних звуків, де з’явився новий клас 
фонем – передньоязикові лабіальні, як протиставлення існуючим групам 
фонем. У цей час зародилися також нові дифтонги /öu/, /üe/.

7. В результаті нашого дослідження дифтонгів на матеріалі двн. та свн. 
текстів та словників (8000 л. о.) виявлено, що їх можна об’єднати в наступні 
групи: архаїчні дифтонги /iu/, /au/, /eu/, /аі/; аблаутні дифтонги  /еі – іе/, /оu – 
uо/, /ua – au/, /io – ou/; змістовні дифтонги-омоніми /eo – io/, /ia – io/, /iu – io/, 
/au – ou – оі/, /uo – ua/, /uo – ue/, /аі – еі/, /іu – uі/ і умлаутні дифтонги /öu/, /
üe/. 

Результати спостереження виявили пряму кореляцію між часом зарод-
ження дифтонгів та частотою їхньої реалізації в двн. та свн. текстах.
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ta vykladachiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. Vinnytsia: NOVA KNYHA.
6. Taranets, V.G. (2014). Energeticheskaya teoriya rechi. Odessa: Pechatnyi dom. 
7. Bičovský, J. (2009). Vademecum starými indoevropskými jazyky. Praha: Nakladatelství 

Univerzity Karlovy.
8. Bublyk, W.N. (2004). Geschichte der deutschen Sprache. Vinnytsia: Nova Knyha.
9. Hübner G. (2015). Ältere deutsche Literatur. A. Francke Verlag Tübingen. 2. Auflage. 
10. Lewizkij, V., Pohl, H.D. (2010). Geschichte der deutschen Sprache. Vinnytsia: Nowa Knyha.
11. Pike, K. L. (1947). Phonemics. A Technique for Reducing Languages to Writing. Michigan: 

Ann Arbor.



17

12. Polenz, P. (2000). Von Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. 
Walter de Gruyter. 2. Auflage. 

13. Schmidt, W. (2007). Geschichte der deutschen Sprache. Stuttgart: S. Hirzel Verlag. 10. Aufl. 
14. Sonderegger, S. (2003). Althochdeutsche Sprache und Literatur. Berlin, New York: Walter de 

Gruyter.
15. Stedje, A. (2007). Deutsche Sprache gestern und heute. Wilhelm Fink. 6. Auflage. 
16. Ulbrich, Ch. (2003). Vergleichende Untersuchungen zur Aussprache der Diphthonge in der 

deutschen und österreichischen Standardvarietät. Gegenstandsauffassung und aktuelle 
phonetische Forschungen der halleschen Sprechwissenschaft.Peter Lang.

17. Verbitskaja, T.D., Grischina, T.V. (2014). Deutsch akzentfrei: kommunikativ-orientierter 
phonetischer Einführungskurs. Odesa: Astroprint. 2. Aufl.

Стаття надійшла до редакції 15.02.2018 р.

ГЛУЩЕНКО О. В.   ПРИРОДА ДИФТОНГІВ ТА ЇХ РОЗВИТОК...



ЗАПИСКИ З РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ. –  ВИП. 1 (40) –  2018

18

УДК 811.112.2`342.415      
DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2018.1(40).137053

Голубенко Л. М.
професор, кандидат філологічних наук,

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кулина І. Г.

доцент, кандидат філологічних наук, 
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

ДІАХРОНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІМЕННИКІВ 
ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ЗБІРНОСТІ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Стаття присвячена діахронічному дослідженню іменників зі значенням збірності на 
матеріалі словників готської, давньоверхньонімецької та нововерхньонімецької мов. 
Ключові слова: категорія збірності, іменники збірності, готська мова, 
давньоверхньонімецька мова, нововерхньонімецька мова.

Голубенко Л. Н., Кулина И. Г. Диахроническое исследование существительных 
со значением собирательности в немецком языке. Статья посвящена исследова-
нию существительных со значением собирательности на материале словарей гот-
ского, древневерхненемецкого и нововерхненемецкого языков. 
Ключевые слова: категория собирательности, собирательные существительные, 
готский язык, древневерхненемецкий язык, нововерхненемецкий язык.

Golubenko L. N., Kulyna I. G.  Diachronic investigation of the nouns with collective 
meaning in the German language. The category of collectivity is one of the oldest in Germanic 
languages   and is characterized by the following features: it contains the notion of a holistic 
set of objects; at the grammatical level can have a formal indicator; it can take the singular 
form. In German the given category is expressed by separate prefixes, in particular the prefix 
ge-, which originates from Latin com-, con- and has a long-term meaning “compatible”, which 
allows it to combine single homogeneous objects and express collectivity. The results contain 
new information about the origin and development of the prefix ge- in German and can be 
used in the practice of teaching German and in the course of lectures on the history of the 
German language.
Key words: category of collectivity, collective nouns, Gothic language, Old High German, 
Early New High German.

Словниковий склад будь-якої мови знаходиться в стані безперервного 
розвитку, який відображує зміни, що відбуваються в усіх галузях життя та 
діяльності людини. В процесі цього розвитку утворення слів на базі вже 
існуючих відіграє важливу роль [11].

В наш час існує ряд робіт, які присвячені визначенню виникнення і лек-
сичного значення префіксів і суфіксів. Розгляду їх історичного розвитку в 
німецькій мові присвятили свої дослідження В. О. Олійник, О. І. Москаль-
ська, М. Д. Степанова, В. В. Левицький, В. Г. Таранець, В. Шмідт, В. Юнг та 
ін. 

Як свідчать роботи В. Г. Таранця, походження і розвиток різноманітних 
морфем, що знайшли реалізацію в мові, відображують етапи становлен-
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ня мислення людини. Витоки виникнення морфем сягають найдавнішого 
часу існування людства і пов’язані в своїй основі з відповідними сторонами 
пізнання людиною оточуючої дійсності [12].

Відношення до природи повинно було виступати не в пасивному 
спостереженні, а в активних діях. Ці дії слугували основною рушійною си-
лою у виникненні і розвитку уявлень і понять давньої людини. Практичні 
потреби змушували людину виділяти з навколишнього світу не лише пред-
мети, а також їх якості, що виконували важливу роль в її життєзабезпеченні. 
Однією з таких якостей є кількісна характеристика предметів і явищ, з якими 
людина зустрічалася у повсякденному житті.

Відомо, що категорії мислення сучасної людини є продуктом довго-
го історичного розвитку, коли людина пізнавала об’єктивну дійсність. Як 
наголошують Л. Г. Акуленко, О. Д. Огуй, М. Д. Степанова та ін., кількісна 
визначеність, як одна з основних категорій об’єктивного світу, і його пізнання 
людиною знаходять своє відображення в семантиці будь-якої мови. В 
німецькій мові багаточисельні мовні засоби оцінки кількості об’єднуються 
у відносно великі функціонально-семантичні поля, що входять до складу 
ієрархічно організованих макрополей кількісності. При розгляді кількісності 
зазначені автори свідомо виключили одиничність. У вимальованому ними 
полі множини виділені визначена і приблизна множина, сукупна мно-
жина і невизначена множина [1; 9; 11]. При цьому значення одиничної, 
невизначеної і збірної множини, що представлені різною мірою кількості, є 
видовими поняттями по відношенню до родового поняття числа.

Можливість підходу до значення збірності, як до граматичного яви-
ща, підтверджується трактовкою форм збірних іменників за допомогою 
ідентичних форм у множини числа: адвокати, професори. Таким чином, 
значення збірності можна віднести в один ряд з взаємообумовленими 
значеннями числа однини і множини, так як воно відображує реальну 
властивість – бути обчислюємими. Тільки основи конкретних імен слугу-
ють для утворення форм збірності (звір – звірі). Форми збірності пов’язані 
спільністю кореня іменників, що складають лексико-морфологічні ряди 
конкретних обчислюємих імен. Причому, форми збірності завжди є, за 
визначенням О. Д. Огуя, «характеризованими», які мають мотивовані ос-
нови по відношенню до розрядів конкретних іменників, але не виступають 
ніколи в якості мотивуючих. Іншими словами, значення збірності самостійно 
реалізується по відношенню до визначених лексико-морфологічних рядів 
конкретних іменників. І саме ця спільність основ з конкретними іменниками 
при розрізненні супроводжуючих лексичним значенням взаємообумовлених 
значень кількості референтів, яка суперечить традиційному ствердженню 
про те, що збірні, як pluralia tantum, стоять поза граматичною категорією 
числа, повинна враховуватися при побудові окремої граматичної парадигми 
слова. Наявність обов’язкової «характеризованості» може бути розцінена як 
прояв формоутворення, що часто розуміється ширше ніж словозмінювання. 

Досліджуючи поняття збірності в німецькій мові, Л. Г. Акуленко відмічає, 
що на різних етапах його розвитку це поняття отримало значне поглиблення 
і всебічний розвиток. Це було відображено в розвитку і специфіці морфем, 
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які виступали в якості носіїв необхідної смислової інформації [1].
Як наголошує В. В. Левицький, «синхронний аналіз мови» потіснив 

порівняльно-історичне, а ширше – історичне мовознавство загалом на 
периферію сьогоднішньої науки про мову. Лише синхронний аналіз мови 
робить її опис і пізнання не тільки неповним, але й значною мірою спотво-
реним [5, 13].

Отже, морфеми з семантичним компонентом збірності слід розглядати 
в історичному плані шляхом розкриття етимології слів при їх утворенні. 

Метою даної роботи було дослідження морфем, які співвідносяться з 
поняттям збірності в німецькій мові.

Об’єктом дослідження був основний словарний фонд давньонімецької 
і сучасної німецької мов, утворений префіксом ge-.

Для встановлення генетичної тотожності морфем використовувався 
порівняльно-історичний метод дослідження. 

В результаті проведеного нами дослідження виявлено, що місце 
категорії збірності в мові і її відношення до множини не завжди відповідали 
сучасному стану. Самі збірні назви ніколи не були однорідними. Як відмічав                   
В.М. Жирмунський, в основні їх відмінностей знаходяться не тільки 
семантичні особливості (збірні особисті – неособисті), але й спосіб вира-
ження збірності [4, 66]. 

Аналіз структури імен збірних (nomina  collectiva) дозволяє розподілити їх 
на дві групи. До першої належать іменники, збірність яких має морфологічне 
вираження у вигляді словоутворюючих формантів, напр.: двн. ga(gi)-baur 
«збір, податок» (нвн. Gebühr), двн. ga(gi)-bivgi «гори» (нвн. Gebirge).

Іншу групу складають слова зі значенням збірності, що має лексичне 
вираження, тобто збірність є їхнім первинним лексичним значенням, напр.: 
двн. faihu «гроші» (нвн. Geld), двн. hairda «стадо» (нвн. Herde), двн. skuft 
«волосся» (нвн. Haar), двн. thiuda «народ» (нвн. Volk) тощо. Крім того, 
вони можуть бути елементами словоскладення, напр.: двн. faihu-praihna 
«сукупність, багатство». 

Серед іменників з морфологічно вираженою збірністю в готській мові 
найбільш розповсюдженими були такі, які утворювалися за типом префікс 
ga- + основа іменника. Префікс ga- був одним з найпродуктивніших 
формантів у системі словоутворення іменників не тільки готської, але й дав-
ньогерманських мов. З його допомогою утворилися іменники зі значенням: 
збірності (гот. ga-baur «збір», ga-faurds «збори»), сумісності (гот. ga-daila 
«учасник», лангоб. ga-sind[i]us, дсакс. gi-sith «супутник»), абстрактності (гот. 
ga-wairthi «мир», ga-laubenis «віра», дсакс. gi-bed, дангл. ge-bed, двн. gi-bet 
«молитва»).

У давньоверхньонімецькій мові для утворення збірних імен використову-
валися основи середнього роду на -j-. Цей тип представлений також в інших 
індоєвропейських мовах, напр.: укр. сузір’я, рос. созвездие, соцветие, лат. 
consilium, collegium. Словоутворення такого типу характеризується давнім 
«преломленням» (двн. berg – gibirgi, нвн. Gebirge, двн. feld – gifildi, нвн. 
Gefilde, двн. wetar – giwiteri, нвн. Gewitter) та більш пізнім умлаутом (двн. 
wurm – giwurmi, свн. gewürme, нвн. Gewürme). З часом початкове значен-
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ня збірності втратило свою ясність внаслідок подальших змістовних змін 
(Gefilde «галявина», Gewitter «гроза»).

Пізніше за типом збірних утворювалися віддієслівні іменники зі зна-
ченням дії, що повторюється: das Gedränge, das Gelaufe, das Geseufze,                   
das Gebrüll, особливо від дієслів на -el, -er, які самі по собі мають зна-
чення багаторазової дії: das Geklingel, das Gemurmel, das Gewimmel, das 
Geklimper, das Geschnatter. 

Отже, основним значенням префікса ga- є значення сукупності, спільності. 
В готській мові відмічається схожість ga- з mit, але вони розрізнялися за 
своїми функціональними особливостями: префікс ga- застосовувався на рівні 
словоутворення, а прийменник mit на рівні синтаксису. В сучасній німецькій 
мові префікс ga- втратив свою активність у зв’язку з тим, що розклад готських 
дереват з ga- призвів до утворення декількох моделей:

ga-    Ge – непродуктивна словоутворювальна модель,
ga-     Mit – продуктивна модель,
ga-     Zusammen – продуктивна модель.
Відомо, що німецький дієприкметник zusammen походить від готсько-

го samana, samath «разом» і є західногерманським уточненням герман-
ського  samana, яке, в свою чергу, етимологічно споріднене з дінд. Samana 
(gemeinsam «разом»). В сучасній німецькій мові дієслова з першим ком-
понентом  zusammen відповідають готським дієсловам з ga-, які означали 
загальні дії, а також дії, направлені на об’єднання, напр.: гот. gabairan – 
нвн. zusammenbringen, zusammentragen «зносити, збирати», гот. gahaitan 
– нвн. zusammenrufen «скликати», гот. garinnan – нвн. zusammenlaufen 
«збігатися» та ін. Відповідно, zusammen зустрічається в іменниках зі зна-
ченням збірності, похідних дієслів, напр.: гот. gaqiman, gaqumps – нвн. 
zusammenkommen, Zusammenkunft «збиратися», «збори, зустріч».

Перехід деяких функцій гот. ga- mit zusammen ga- до mit (гот. gaskalki 
– нвн. Mitknecht, Mitarbeiter «співробітник», гот. gadaila – нвн. Mitbeteiliger 
«співучасник», гот. gabaurgja – нвн. Mitbürger «співгромадянин»), а з іншої, 
композити zusammen (гот. gabaur – нвн. Zusammengebrachtes «збір, пода-
ток»). Ця обставина є причиною існування в німецькій мові синонімічних пар 
типу: Mitarbeit – Zusammenarbeit «співробітництво». 

Не дивлячись на зниження продуктивності ga-, gi-, ge-, у сучасній 
німецькій мові часто префікс ge- зустрічається в словах разом з суфіксом 
–е (Gedanke, Gebäume) або в словах, де зявляються аблаут чи умлаут в 
корені слова  (Geruch, Gebäck).

Отже, префікс  ga- слугує для утворення, в основному, іменників се-
реднього роду, але також є іменники чоловічого роду: Gedanke, Geruch, 
Geschmack, рідше – жіночого роду: Gewalt, Gebühr, Geburt, Gefahr, Geduld. 

В ході дослідження виявлено приклади, коли суфікс –е може випа-
дати, напр.: Geleise – Gleis, Glück. Треба також відмітити, що іменники з 
префіксом ge- можуть мати наступні значення: 

незалежність: Gefährte, Genosse, Geselle, Gemüse;
збірність: Gebein, Gebirge, Gewölk;
назву дій зі зневажливим відтінком: Gebrüll, Geheul, Geklingel, Gebimmel;
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повтор дій з відтінком засудження, зневаження: Gelaufe, Gerassel, 
Getue, Genecke;

конкретні предмети:Gefäß, Gebäude, Gehäuse, Geweih;  
органи людини і живих істот: Gesicht, Genick, Gefieder.
З класифікацією nomina collectiva за способом вираження збірності 

пов’язане питання про рівень, на якому вони розглядаються. В залежності 
від рівня збірності назви можуть бути віднесені до відповідної категорії. 
На лексичному рівні виділяється збірне значення релевантних іменників, 
яке протиставляється, з однієї сторони, однині, а з іншої – дистрибутивній 
множині. На словоутворювальному рівні виділяються перш за все морфе-
ми (словоутворювальні форманти). Але оскільки за допомогою одних і тих 
самих формантів можуть утворюватися іменники з різним лексичним зна-
ченням, тобто такі, які належать до різних категорій, то для їх розділення 
необхідний лексичний аналіз. На лексико-граматичному рівні в готській мові 
виявляється функціональна синонімія збірності і множини числа. На син-
таксичному рівні специфічні особливості збірних іменників проявляються в 
узгодженні дієслів-присудків з підметами за формою та за змістом. Щодо 
стилістичного рівня, то функціональна близькість collectiva і множини чис-
ла дозволяє припустити, що експресивна функція не була притаманна гот-
ським збірним іменникам і що вона з’являється пізніше в процесі розвитку 
мови. В сучасній німецькій мові існують іменники з префіксом ge-, які мають 
емоційний відтінок (в основному негативний, напр.: Gefräßigkeit. 

Таким чином, у готській мові збірність і множина мали окреме вираження: 
перше – збірними іменниками, друге – формами множини, крім того, харак-
терною особливістю  nomina collectiva є їх здатність виражати сему множини 
формою однини, напр.: Arbeiterschaft, Reiterei, Polizei, Menschheit, Publikum, 
Obst, Vieh; але Heer/Heere, Volk/Völker. Існують також деякі іменники, що 
мають колективні значення, але стоять в однині, напр.: Geschrei, Gezänk, 
Geplauder, Gelaufe. 

Отже, походження і розвиток різноманітних морфем, що знайшли 
реалізацію у мові, відображають етапи становлення мислення людини. При 
цьому, витоки виникнення морфем сягають найдавнішого часу існування 
людства і пов’язані в своїй основі з відповідними сторонами пізнання люди-
ною оточуючої дійсності.

В результаті дослідження окремих німецьких морфем зі значенням 
збірності були отримані наступні висновки. Категорія збірності є однією з 
найдавніших у германських мовах і характеризується такими ознаками: 
вона містить у собі поняття цілісної множини предметів; на граматичному 
рівні має при реалізації формальний показник; може приймати форму одни-
ни числа. Збірність у німецькій мові виражається окремими префіксами, зо-
крема префіксом ge-, який бере початок від латинських com-, con- і має дав-
ньозагальну значимість «сумісно», що дозволяє йому об’єднувати одиничні 
однорідні предмети та виражати збірність.

Отриманні результати містять нові відомості про походження та розви-
ток префікса ge- в німецькій мові й можуть бути використані в практиці ви-
кладання німецької мови та в курсі лекцій по історії німецької мови. 
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РОЗВИТОК СЕМАНТИКИ ІМЕННИКІВ  GOMO/GOMMAN 
«ЧОЛОВІК, ЛЮДИНА» У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ 

(на матеріалі давніх текстів: діахронічне дослідження)

Стаття присвячена дослідженню розвитку семантики іменників зі значенням 
«чоловік, людина» у німецькій мові у діахронічному аспекті. Проаналізовано польову 
структуру лексичного значення досліджуваних іменників.
Ключові слова: семантика, іменник, діахронія, gomo, gomman.

Литвинова Н.В. Развитие семантики существительных gomo, gomman «муж-
чина, человек» в немецком языке (на материале древних текстов: диахрониче-
ское исследование). Статья посвящена исследованию развития семантики суще-
ствительных со значением «мужчина, человек» в немецком языке в диахроническом 
аспекте. Проанализирована полевая структура лексического значения исследуемых 
существительных.
Ключевые слова: семантика, существительное, диахрония, gomo, gomman.

Litvinova N.V. Development of the semantics of nouns gomo, gomman “man, human 
being” in German (based on ancient texts: diachronic study). The article is devoted to 
the study of the development of the semantics of nouns with the meaning “man, human being” 
in German in the diachronic aspect. The field structure of the lexical meaning of the studied 
nouns is analyzed. The research was carried out on the material of etymological, bilingual 
dictionaries, as well as the original texts of different periods in the development of the German 
language. The results of the research can be used in the practice of teaching German and in 
the course of lectures on the history of the German language.
Key words: semantics, noun, diachrony, gomo, gomman.

За генетичною ознакою лексику германських мов поділяють на три 
основні частини: слова індоєвропейського походження, слова невідомого 
(неіндоєвропейського) походження й запозичену лексику. За напрямом 
давніх запозичень можна судити про стан давніх суспільств, про рівень 
соціального, економічного й культурного розвитку того чи іншого давньо-
го народу, оскільки «усяке запозичення лексичних одиниць на давніх ета-
пах розвитку мов було пов’язане з поширенням відповідних предметів або 
технологій, позначених даним словом» [2, 479]. Практично не існує розви-
нених мов, які не зазнали на собі впливу інших мов і не мають у своєму 
словниковому складі запозиченої лексики. «Запозичення варто розглядати 
як засіб збагачення мови, а не як показник певних якостей і властивостей її 
носіїв» [2, 481].

Запозичення у своїх працях розглядали О.М. Трубачов, В.В. Марти-
нов, А. Мейє, В.М. Жирмунський, В.В. Левицький, Е. Шварц, Е. Зеебольд. 
Слід зазначити, що в оцінці давніх мовленнєвих контактів між германця-
ми й слов’янами думки лінгвістів, які займалися і займаються проблемами 

ЛІТВІНОВА Н.В.   РОЗВИТОК СЕМАНТИКИ ІМЕННИКІВ...



ЗАПИСКИ З РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ. –  ВИП. 1 (40) –  2018

26

германістики і славістики, не збігаються.
До найдавніших германських запозичень належать запозичення з 

кельтських мов (правові, соціальні та військові терміни), слов’янські запо-
зичення і латинські запозичення. Найдавніші запозичення з латинської в 
германські мови відносяться до перших століть н.е. – до початку поширення 
християнства у франків і англо-саксів (тобто до V-VI ст.). До найдавніших 
латинських запозичень належать: військова термінологія, будівельна і до-
рожня термінологія, сфера купівлі, торгівлі, назви продуктів харчування, 
напоїв, культурних рослин і тварин, одягу, взуття, знаряддя, пристосування, 
предметів побуту. 

Але в німецькій мові є не тільки латинські запозичення. Багато слів 
індоєвропейського походження мають відповідності у латинській мові. Од-
ним з таких слів на найдавніше позначенням поняття “людина” у герман-
ських мовах була лексема *guma-: гот. guma “людина, чоловік”, да. guma, 
дс. gumo, двн. gomo, дісл. gumi. Це слово позначало синкретично два по-
няття, які у давнину мислилися, мабуть, як єдине ціле: “людина/чоловік”. 
Порівняння *guma- з аналогічним коренем в інших iє. мовах показує, що за 
межами германських мов йому відповідають у більшості випадків слова зi 
значенням “земля”: лат. homo “людина”, humus “земля”, гр. chtón “земля”, 
авест. zā, zәmō (род. відм.) “земля”, лит. žmonés “люди”, укр. земля (< псл. 
*zemja), хет. tekan, тох. A tkam “земля”. Оскільки зв’язок понять “людина” й 
“земля” спостерігається і в інших мовах (напр., семітських), не залишається 
сумнівів у тому, що етимологічним зна ченням герм. *guma-, лат. homo є 
“земний, iз землі”. Таке значення виникло, мабуть, у семантичній опозиції 
“людина/земна” - “бог/ небесний”. У сучасних германських мовах корінь 
*gum- зберігається лише в реліктових формах у таких давніх складеннях, як 
н. Bräutigam, а. bridegroom і шв. brudgum “наречений” [2, 407].

У даній роботі розглядаються слова gomo/gomman і здійснюється спро-
ба прослідити розвиток їх семантики у німецькій мові. Наше дослідження 
здійснювалося на матеріалі етимологічних, двомовних словників, а також 
оригінальних текстів давньоверхньонімецького і середньоверхньонімецького 
періодів.

В результаті проведеного нами дослідження виявлено, що у  
давньоверхньонімецькій мові зазначені іменники мали наступні форми 
і значення: gomo, como – 1) ‘чоловік’ (протиставлення за статтю чоловік-
жінка) (Mann), 2) ‘людина/люди’ (Mensch), 3) герой (Held), gomman, gom(m)
en, gamman, goum(m)an, comman, com(m)en, chommen – 1) ‘чоловік’ (про-
тиставлення за статтю чоловік-жінка) (Mann), 2) чоловік (Ehemann),  3) ‘лю-
дина/люди’ (не зважаючи на стать: Mensch, Person, im Plural Leute).       

Семантична структура іменників gomo/gomman має польову будову з 
чітко визначеним ядром і периферією. Для визначення ядра і периферії 
було проведено інвентаризацію значень за методикою, запропонованою 
Л.В. Бистровою, М.Д. Капатруком і В.В. Левицьким [1, 75-78]. За допомогою 
формул   (1.1.) і (1.2.)  було визначено вагу кожного значення для кожного 
із досліджуваних слів: 
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(1.1)
W = (n +

n
1 – r), де

W - шукана вага
n  - число компонентів тлумачення 
r - порядковий номер компонента. 

(1.2)
Wср = (W1+W2+Wn)/n, де
Wср – середня  вага значення за даними всіх словників
W1, W2, Wn – вага значення у першому, другому,  n - му словнику
n – кількість словників.
Згідно нашим підрахункам на матеріалі 4-х словників отримано 

наступні результати: для іменника gomo вага значення ‘чоловік’ стано-
вить 1, ‘людина’/‘люди’ – 0,5, ‘герой’ – 0,13. Ядром семантичної структури 
досліджуваного слова є значення ‘чоловік’, ‘людина’/‘люди’, а значення ‘ге-
рой’ належить до віддаленої периферії. Для іменника gomman вага значен-
ня ‘чоловік’ складає 0,5, ‘чоловік’ (Ehemann) – 0,59, ‘людина’/‘люди’ – 0,29. 
Значення ‘чоловік’ (Mann) і чоловік (Ehemann) входять до ядра, а значення 
‘людина’/‘люди’ відноситься до наближеної периферії.

Таким чином, семантична структура іменників gomo/gomman має на-
ступний вигляд:

Схема 1. Семантична структура іменника gomo у двн. періоді

Схема 2. Семантична структура іменника gomman  у двн. періоді
 
В результаті нашого аналізу іменників gomo/gomman на матеріалі 

двн. текстів було зафіксовано вживання досліджуваних слів у значеннях 

ЛІТВІНОВА Н.В.   РОЗВИТОК СЕМАНТИКИ ІМЕННИКІВ...



ЗАПИСКИ З РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ. –  ВИП. 1 (40) –  2018

28

‘чоловік’, ‘людина’/‘люди’:    
Than uuas thar ên gigamalod mann,
that uuas fruod gomo, habda ferehtan hugi,
uuas fan them liudeon Levi’s cunnes, (8, 73).
“Тоді був там один чоловік в літах,
це була досвідчена людина, яка мала відчуття,
був він із людей роду Левії,”
lêrde mid uuordun
godes uuilleon gumun, habda imu iungorono filu
simbla te gisîðun, (8, 46).
“вчив словами 
Божої волі людей, мав хлопчина завжди
багато супутників,”
hie sprac im midi s uuordon tuo,
hiet that fruod gumo foroht ni uuâri, (8, 9).
“звернувся до нього зі словами,
що набожний чоловік не повинен боятися, ” 
 Загальна кількість слововживань в текстах двн. періоду для іменника 

gomo становить: у значенні ‘людина/люди ’ – 90 СВ (56,5%), у значенні 
‘чоловік’ (Mann) – 68 СВ (43,5%). 

Проведений аналіз показав, що у двн. періоду зустрічаються наступні 
похідні від іменника gomo: gomaheit (gomo-, gome-) - ‘істота’, ‘особистість’, 
‘особа’, ‘існування’, gomelih/gomalih, komelih – ‘чоловічий’, ‘мужній’, ‘силь-
ний’, gomilihho/gomalihho, gome -, come -, komelihho -  ‘чоловічий’, ‘мужній’, 
‘хоробрий’, gumisgi/kumisgi – ‘людство’, ‘люди’; ‘зібрання людей, сенат’; ‘на-
товп, багато чоловіків’ (Männerschar). Щодо вживання зазначених лексич-
них одиниць в текстах відповідного періоду, вдалося знайти приклади з на-
ступними словами:  gomaheit (10 СВ, 71%), gumisgi (2 СВ, 14,5%), gomilihho 
(2 СВ 14,5%). Розглянемо їх вживання на конкретних прикладах.

Sie ahtotum thia guati joh sine gomaheiti
ouh hintarquamun mera theru kreftigun lera (11, 50).
“Вони помітили доброту і його особу (тобто помітили його самого)
також здивувалися ще більше його глибоким знанням.”
Gab er gomilicho in antwurti iogilicho,
offonota in sar thaz, theiz sin ambaht was (11, 52).
“Дав він відповідь, як годиться чоловікові (по-чоловічому) кожному,
відкрито і зараз, що це був його слуга.”
thaz er ward githiuto kuning thero liuto
Nist man, thoh er wolle, thas gumisgi al gizelle
thoh sint these noti furista thera guati (11, 16).
“що він став королем тих людей
не людина, але він хотів, щоб чоловіки все розповіли
також це було необхідно і усім на користь ”
Іменник gomman в текстах двн. періоду зустрічається у 3 названих  зна-

ченнях з загальною кількістю 54 СВ.
thie gomman fuarum thanne in themo afteren gange (11, 44).
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“людей повели тоді назад на вулицю.”
Wio meg iz io werdan war, thaz ich werde suangar?
mih io gomman nihein in min muat ni birein (11, 22). 
“Як може таке статися, що я завагітнію?
Адже жоден чоловік (мужчина) не припав мені до душі?” 
Iacob gibar Ioseben gomman Mariun (11, 125).
“Якоб народив Йосифа, чоловіка Марії”.
Загальна кількість слововживань у текстах двн. періоду для іменника 

gomman становить: у значенні ‘людина/люди’ – 24 СВ (44,4%), у значенні 
‘чоловік’ (Mann) – 26 СВ (48,1%), у значенні ‘чоловік’ (Ehemann) – 4 СВ 
(7,5%).

Похідні іменника gomman представлені іменниками і прикметниками 
загальною кількістю 7 одиниць: gommanbarn ‘дитина чоловічої статі, син’,  
gommankind ‘дитина, нащадок чоловічої статі, син’, gommankunni ‘чоловіча 
стать, чоловіче (Männliches), gommanlîhhî ‘мужність, стійкість, сила ха-
рактера’, gomman(n)in ‘істота жіночої статі, жінка’, gommankund ‘чоловічої 
статі, чоловічий; мужній; гідний чоловіка’ (як про людей так і про тварин), 
gommanlîh 1) ‘чоловічої статі, чоловічий; мужній; гідний чоловіка’, 2) ‘мужній, 
сповнений сил, енергійний, хоробрий, відважний’. 

Результати інвентаризації значень і частота вживань лексем gomo/
gomman наведено в таблиці 1.                                       

             
            Таблиця 1

Вага і частота вживань іменників gomo/gomman у двн. періоді

В результаті проведеного аналізу словників свн. періоду виявлено, що 
досліджувані лексичні одиниці мали наступні форми: gome, goume, gume – 
‘людина/люди’ (Mensch), ‘чоловік’ (Mann), іменник чоловічого роду, слабкої 
відміни і gom-man – ‘людина/люди’(Mensch), ‘чоловік’ (Mann), іменник 
чоловічого роду, сильної відміни. Семантична структура іменників gomo/
gomman має польову будову з чітко визначеним ядром і периферією. Для 
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визначення ядра і периферії було використано формули (1.1.) і (1.2.). Згідно 
підрахункам на матеріалі 4-х словників свн. періоду отримано наступні 
результати: для іменника gomo вага значення ‘чоловік’ становить 0,75, 
‘людина’/‘люди’ – 0,25. Ядром семантичної структури досліджуваного слова 
є значення ‘чоловік’, а значення ‘людина’/‘люди’ належить до наближеної 
периферії. Для іменника gomman вага значення ‘чоловік’ складає 0,5, 
‘людина’/‘люди’ – 0,17. Значення ‘чоловік’ входить до ядра, а значення 
‘людина’/‘люди’ відноситься до віддаленої периферії. Таким чином до ядра 
поля обох іменників належить значення ‘чоловік’, а значення ‘людина/люди’ 
відноситься до наближеної периферії для gomo і до віддаленої периферії 
– для gomman.

Семантична структура іменників gomе/gomman має наступний вигляд:

Схема 3. Семантична структура іменника gomo у свн. періоді

Схема 4. Семантична структура іменника gomman  у свн. періоді
 
В результаті дослідження текстів свн. періоду лексичні одиниці gomе/

gomman зустрічаються в обох значеннях   -  ‘чоловік’, ‘людина’/‘люди’.   
die vil tûrlîchen gumen (9, S. 56).
“багато вірних чоловіків”
der gotes goume  (12, 14).
“божа людина”. 
dû gût gumen (10, 27).
“хороші люди”.
Загальна кількість слововживань для іменників gomе/gomman у текстах 

свн. періоду складає: у значенні ‘людина/люди’ – 2 СВ (40%), у значенні 
‘чоловік’ (Mann) – 3 СВ (60%) для gomе та у значенні ‘людина/люди’ – 1 СВ 
(33,4%), у значенні ‘чоловік’ (Mann) – 2 СВ (66,6%) для gomman. Похідні 
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відсутні.
В подальшому досліджувані іменники вийшли з вживання як самостійні 

одиниці. Проте слово gomo збереглося як компонент складного іменника 
der Bräutigam ‘наречений’, яке вже вживалося у свн. періоді – briutegome.

Результати інвентаризації значень і частота вживань лексем gomo/
gomman у свн. періоді наведено у таблиці 2.

Таблиця 2
Вага і частота вживань іменників gomo/gomman у свн. періоді

 

В результаті проведеного дослідження можна зробити наступні вис-
новки:

- кількість графічних варіантів іменника  gomo збільшилася на одну
одиницю у свн. періоді. Натомість кількість графічних варіантів іменника  

gomman зменшилася з 7 до 1. 
- кількість значень іменників gomo, gomman залишається незмінною в
обох періодах.
- ядро значень складають переважним чином значення ‘людина’ 
(Mensch), ‘чоловік’ (Mann) для іменника gomman в обох періодах і для 

іменника gomo у двн. періоді. 
- спостерігається зменшення кількості слововживань у свн. періоді у 
кожному з зафіксованих значень для обох іменників.
-    похідні у свн. і нвн. періодах відсутні. 
- у сучасній німецькій мові слово gomo збереглося як компонент 
іменника der Bräutigam ‘наречений’.
У Таблиці 3 представлено результати дослідження семантики іменників 

gomo/gomman  ‘людина’, ‘чоловік’ на різних етапах розвитку німецької мови.
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Таблиця 3
Лексико-семантичний аналіз gomo/gomman на різних етапах 

розвитку німецької мови

Отримані результати можуть бути використані в курсі лекцій зі «Вступу 
до германської філології», «Історії німецької мови» «Лексикології сучасної  
німецької мови», а також при написанні курсових і магістерських робіт.
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Статтю присвячено вивченню матеріалів теоретичних та практичних досліджень 
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концепту числа, етимологія числівників, реконструкція найдавніших форм числівника, 
їх варіативність та функціонування у тексті.
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Ярмолович Г.Ю. Место числительных в исследовании германских языков. Ста-
тья посвящена изучению материалов теоретических и практических исследований 
по теме “Развитие числительных в германских языках”. Автор представляет раз-
личные точки зрения, условно поделив их по темам: происхождение концепта числа, 
этимология числительных, реконструкция древнейших форм числительного, их ва-
риативность и функционирование в тексте.
Ключевые слова: индоевропейские числительные, германские числительные, раз-
витие числительных, происхождение числительных, реконструкция числительных. 

Iarmolovych G.Iu. The numerals in Germanic linguistic research. Numerals are an 
essential part of language since they determine the relation of a single person to his 
surrounding. The functioning of numerals and the sophistication of their system define the 
complexity of the language and its speakers’ thinking. The aim of this article is to collect and 
review theoretical writings and results of various researches in this field in order to construct 
a basis for a further specific research. The works under review cover the following topics 
and are subdivided accordingly: the origin of the numeral as a concept, the etymology of the 
Germanic numerals, the reconstruction of the original forms of numerals, their variety and 
their function in texts. The article introduces different views and argues them with the results 
of later and more probable studies. As a conclusion the author outlines some of the principal 
notions regarding Germanic numerals. 
Key words: Indo-European numerals, Germanic numerals, development of numerals, origin 
of numerals, reconstruction of numerals.

Вивчення числівників викликає особливий інтерес наукового світу через 
їх особливий зв’язок з двома базовими видами розумової діяльності лю-
дини: говорінням та спроможністю до математичного мислення. Потребу в 
вивченні викликають багатогранність відносин між двома вищенаведеними 
діями та види їх взаємозв’язку. Чи є мова та спроможність до математичного 
мислення автономними, незалежними одна від іншої системами, як вважає, 
наприклад, Ноам Хомський, чи вони є взаємопов’язаними та містять схожі 
риси? Це і схожі питання постають перед вченими та провокують виник-
нення емпіричних гіпотез, які потребують подальшого експериментального 
вивчення. 

Метою даної статті є багатосторонній аналіз наукових праць, які роз-
глядають германські числівники. Числівник – це досить складна частина 



35

мови і вона може бути розглянута з різних точок зору. Ми сконцентрували 
свою увагу насамперед на дослідженнях вчених лінгвістів, але специфіка 
цієї тематики змусила нас звернутися також до деяких робіт на тлі 
етнолінгвістики, психолінгвістики, археології та палеографії. Результати цих 
досліджень необхідні для повного розуміння процесів виникнення та роз-
витку числівника в германських мовах. Актуальність цієї статті полягає в 
неоднозначності результатів досліджень, які використовують числівник як 
об’єкт або як матеріал дослідження. У нашій статті містяться результати 
вивчення наукової літератури за темою “германські числівники”, виявлення 
можливих розбіжностей у точках зору щодо походження, реалізації, форм та 
розвитку числівників, формування теми для подальшого експериментально-
го дослідження. Статтю умовно розподілено за роллю числівника в роботах, 
що аналізуються: роботи вчених-індоєвропеїстів – Гамкрелідзе Т.В., Іванов 
В.В., Мажюліс В.П., Хоппер П., Бругман К.; роботи реконструкції числівників 
у прагерманській мові – Колотилова Н.С., Cемереньї О., Блажек В., Войлз 
Дж., Люр Р., Шмідт Г., Хамп Е.; спроби простежити етимологію германських 
числівників – Гамкрелідзе Т.В., Іванов В.В., Левицький В.В., Таранець В.Г., 
Фролов Б.А., Алексєєв В.П.. 

Спочатку нами були розглянуті роботи, в яких числівники використову-
ються як матеріал для історично-порівняльного аналізу давніх мов. Такими 
виступають, наприклад, роботи засновників найвідоміших гіпотез з поход-
ження індоєвропейської прамови. 

Гамкрелідзе Т.В. та Іванов В.В., засновники вірменської гіпотези та 
глотальної теорії, вказують на те, що числівники є особливо стійкими еле-
ментами мови, що робить їх надзвичайно вдалими об’єктами дослідження 
витоків індоєвропейської прамови. Саме за допомогою числівників ці два 
індоєвропеїста наводять незаперечні лінгвістичні докази на користь своєї 
гіпотези, які базуються суворо на використанні методів порівняльного мо-
вознавства та підкорюються основоположним вченням щодо запозичень 
[2]. Послідовник цієї теорії, вчений балтист Мажюліс В.П. присвятив свою 
наукову кар’єру вивченню числівників. Спочатку в своїй дисертації на здо-
буття кандидатського ступеня він вивчав числівники в литовській мові, в 
подальшому він використав результати свого дослідження під час напи-
сання докторської дисертації на тему зв’язку балтійських мов з іншими 
індоєвропейськими мовами. В своїй дисертації він спирався на глотальну 
теорію, за допомогою якої цей вчений доводив спорідненість литовської 
мови з іншими індоєвропейськими мовами [5, 54]. У 1981 американський 
вчений лінгвіст Хоппер П. запропонував розділити всі індоєвропейські 
мови на дві групи відповідно до того, чи є вимова першого приголосного в 
числівнику “десять” дзвінкою чи глухою. Розподіл на групи за фонетичними 
ознаками числівника не є першим в історії дослідження та реконструкції 
індоєвропейської прамови [15, 87]. Поруч з Хопперівськими групами, які от-
римали назву Децем та Тайхун, існує більш давній розподіл розроблений 
ранніми індоєвропеїстами – Центум та Сатем.  Вперше спробу класифікації 
найдавніших індоєвропейськіх мов було опубліковано Шлейхером наприкінці 
19 сторіччя, потім над її вдосконаленням працював Бругман К., але терміни 
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Центум та Сатем сформулював Петер фон Брадке, який  поклав в осно-
ву своєї класифікації числівник “сто”, початкова фонема якого визначала, 
до якої групи відноситься мова [20, 493]. Обидві класифікації знаходять як 
підтримку, так і критику з боку сучасних індоєвропеїстів, але головне питан-
ня, що мали б прояснити ці класифікації, яка з груп відображає вихідний 
стан, а яка є послідовником, не знаходить відповіді.  

Неоднозначними є також реконструкції числівника в прагерманській 
мові та індоєвропейській прамові. Вивченню цієї теми та розробці форм 
числівника присвячено роботи наступних вчених: Cемереньї О., Блажека 
В., Вуайе Дж., Люр Р., Шмідта Г., та інших. Однією з останніх реконструкцій 
є така, що розроблена Вуайе, в якій він спираючись на існуючі в писем-
них пам’ятках дані про словоформи числівника в найдавніших германсь-
ких мовах та на відомі мовні зміни того часу пропонує свою низку слово-
форм числівника [20]. Його реконструкція відрізняється від реконструкцій 
попередників у як мінімум чотирьох ключових аспектах. 

По-перше, Вуайе припускає, що існування парадигмального тиску в 
числових рядах мало вплинути на початкові приголосні в числівниках чоти-
ри та п’ять; отже, початковий приголосний числівника чотири передається 
наступному числівнику - п’ять [20, 489]. 

По-друге, спираючись на існуючі в германських мовах форми 
числівників сім та дев’ять він не вважає можливим визнати реконструкції, 
запропоновані вченими Люр та Шмідт, вірними [16; 19]. Його аргумента-
ми проти цих сумнівних варіантів є безперечний вплив зазначеного вище 
парадигмального тиску та розбіжності з реконструкціями схожих слів, які, 
вірогідно, зазнали тих самих змін, що й розглянуті числівники. Треба за-
значити, що спроби дослідження аномалії розвитку числівника сім вже було 
зроблено Семереньї та Хампом [18; 14], але обидва приходять до виснов-
ку, що алогічність деяких звуків можна пояснити походженням кількісного 
числівника від порядкового. В той же час однією з непохитних аксіом 
реконструкції Вуайе є неможливість такого походження в германських мо-
вах. Дискусії в науковій літературі щодо реконструйованих форм числівника 
дев’ять наразі не ведеться. 

Третьою відмінністю від традиційних реконструкцій є реконструкція 
числівника десять. В цій формі Вуайе спирається на запропонований 
Семереньї варіант, вдосконалюючи його заміною приголосного m на n в 
ауслауті числівника десять. Необхідність цієї заміни зумовлена правилом 
про індоєвропейську назальну асиміляцію [18, 101; 20, 490]. 

Четверта відмінність стосується числівників сімдесят та дев’яносто. 
В їх реконструкції відіграють однаково важливу роль граматична функція 
та семантичне навантаження числівників десять та сто. В своїй роботі 
“Найдавніші форми прагерманських числівників” Вуайе реконструює ці 
форми виходячи з генетиву множини числівника десять, пропонуючи дві 
можливі послідовності - “десятичність від семи” та “сім десятичностей”, пер-
ша більш характерна для англо-фризької групи західно-германських мов 
[20; 21, 124]. Свою реконструкцію він протиставляє реконструкції Семереньї, 
який в свою чергу заперечував припущення утворення десятків від генети-
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ву двох числівників Бругмана [11]. Вуайе спрощує усі аргументи Семереньї 
та пояснює виникнення поєднуючої голосної між двома основами та по-
слаблення кінцевої голосної, наводячи приклади зі схожими фонетичними 
змінами [20, 421]. Треба зазначити, що жоден з вищенаведених вчених не 
заперечує утворення числівника сто через генетивну конструкцію “десять 
десятків”. Всі вони також вказують на неминучу омофонність числівників 
сто та десять під час їх переходу від індоєвропейської до прагерманської 
мови під впливом Першого пересуву приголосних [11; 20; 18]. 

Аналіз досліджень, присвячених етимології германських числівників 
охоплює, як лінгвістичні, так і археологічні, етнопсихологічні, та палеографічні 
праці. Серед таких є роботи Гамкрелідзе Т.В., Іванова В.В., Левицького В.В., 
Таранця В.Г., Фролова Б.А., Ренфрю С.. Вони пропонують висновки на ра-
хунок походження самого поняття числа, його зв’язку з мисленням людини, 
мовною реалізацією та розвитком суспільства. 

У більшості мов найкраще етимологізуються числівники один, два та 
три, які пов’язані зі сприйняттям людиною світу, в центрі якого знаходиться 
в першу чергу вона сама. Основою мислення первісної людини є дуальні 
відношення в оточуючому світі [6, 63]. Тут знаходять місце прості одновимірні 
протиставлення виражені парними об’єктами: ноги, руки, очі, день та ніч, 
сонце та місяць. З часом двоїна настільки щільно сплітається з мислен-
ням, що ці протиставлення переростають у космогонічне світосприйняття: 
опозиція душі та тіла, протиставлення потойбічного світу оточуючому земно-
му, відділення чаклунів від звичайних людей. Дуальність вважають витоком 
поняття числа як етнолінгвісти, так і археологи. Фролов Б.А. у своїй роботі 
“Числа в графіці палеоліту” вказує на ритмічну організацію чисел первісною 
людиною, в групи по два, чотири, п’ять, вісім, десять [7]. Він зазначає, що 
така фіксація вочевидь співвідносилася з оточуючими об’єктами, насампе-
ред з руками. У своєму дослідженні дуального сприйняття світу давніми гер-
манцями Таранець В.Г. також приходить до висновку, що більшість давньо-
германських мов етимологізує числівники два, один та їх похідні в єдиному 
спорідненому корені, який реконструюється у прото-германському корені 
рука-руки [6, 70]. До такого ж висновку приводить дослідження Левицького 
В.В., Гамкрелідзе Т.В. та Іванова В.В. [4; 2]. 

Треба зазначити, що рука та пальці фігурують також в етимологізації 
таких числівниках, як чотири, пять, вісім та десять. Усі не вказані вище 
числівники, а саме три, шість, сім та дев’ять, ймовірно, утворені за ра-
хунок об’єднання коренів росту, додавання, зменшення, віднімання від або 
до коренів сусідніх числівників [6, 70-73]. Через існування трьох коренів 
в індоєвропейських мовах вважається не однозначною та заплутаною 
етимологія числівника “чотири”. Послідовники анатолійської гіпотези виник-
нення індоєвропейської прамови вважають цілком ймовірною етимологією 
через долонь без великого пальця, інші вчені зводять його походження до 
подвоєння двох або поділу восьми [8; 9]. Дзеркальною є етимологізація 
числівника вісім - подвоєння чотирьох [10], або дві руки без великих пальців 
[6]. Етимологія числівника сім, на думку Долгопольского А., загублюється 
в семітських мовах і  вірогідно має значення транспорт, знаряддя праці, 
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або предмет культу [12]. Незвичність форми числівника сім дискутує та-
кож Хамп Е. у своїй статті “Аномалія германського сім” [14]. Існує також 
декілька припущень щодо етимології числівника дев’ять. У більшості гер-
манських мов дев’ять є поєднальною ланкою між октогональною та деся-
тинною лічбою і позначає новий, найперший, найновіший. Одинадцять та 
дванадцять утворюються за допомогою складання кореню один або два 
з коренем позначаючим зайвий, додатковий, залишений [6; 20]. Десятки 
також утворювалися шляхом приєднання двох коренів, але походили від 
генетивних конструкцій різної послідовності, які було розглянуто вище. 
Найбільш повно їх розвиток описав Семереньї О. в своїй роботі “Вивчен-
ня індоєвропейської системи числівників”[18], дві пізніші статті “До питан-
ня утворення десятків в германських мовах” Шмідта Г. [19] та “Десятки 70-
120 в германських мовах ” Люр Р. [16] небагато додали до вже відомого 
з висновків Семереньї О., та навіть трохи заплутали пояснення інлауту 
числівника тисяча. Ще Шлейхер  а з часом і Бругман стверджували, що 
найпершою та примітивною формою утворення більших числівників було 
повторення коренів, як наприклад у слові тисяча, залишки цього словот-
вору просліджуються до готської мови але з часом зникають під тиском 
мовних змін. Тут треба зазначити відмінності в сприйнятті такого словот-
вору через одночасне існування децимальної системи в готській, ранній 
давньоверхньонімецькій та давньосаксонській мовах та дуодецимальної 
системи існуючої в давньоісландській мові. Підтвердження тому збере-
глися в готській Біблії, де поряд із кількістю об’єктів вказано базу, за якою 
необхідно розуміти цю кількість, а отже, дві сотні за десятичною базою це 
двісті, в той час як дві сотні за дуодецимальною це - двісті сорок [20, 491]. 

Охоплені нами дослідження дозволяють зробити висновок щодо місця 
числівників у сучасній лінгвістиці. По-перше, з точки зору психо-лігвістів, 
розвиненість системи числівників, вміння рахувати та виконувати складні 
математичні операції свідчать про розвиненість мови та мислення її носіїв. 
По-друге, варіативність форм числівника дозволяє простежити його розви-
ток та етимологію, а також реконструювати найдавніший прагерманський 
корінь.  По-третє, більшість досліджень вчених-індоєвропеїстів викори-
стовують числівники, через їх однозначість та стабільність. По-четверте, 
найменша увага приділяється особливим групам числівників таким як 
дистрибутивні та відносні числівники. По-п’яте, вчені до сих пір не відповіли 
на багато питань щодо виникнення, розвитку, функціонування, етимології 
та варіативності форм числівника в германських мовах. Дискусії стосовно 
цих питань рік за роком уточнюють деякі моменти, залишаючи простір для 
експерименту на тлі цієї теми. 
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DISKURSPARTIKELN BEI DER ENTWICKLUNG DER 
DIGITALEN KOMMUNIKATIONSFÄHIGKEIT

Der Beitrag befasst sich mit Fragen der Diskurspartikeln im Bezug auf digitale 
Kommunikationsfähigkeit mit dem Schwerpunkt „mündliche Kommunikation als globales 
Ziel des Fremdsprachenunterrichts“. Authentische deutsche Sprache lässt sich ohne 
Modalpartikeln sowohl beim digitalen gesprochenen, als auch beim digitalen geschriebenen 
Deutsch (WhatsApp undViber) kaum vorstellen.
Schlüsselwörter: Diskurspartikeln, gesprochene Sprache, digitale Kommunikation, Deutsch 
als Fremdsprache.
 
Вербицька Т.Д., Никифоренко І.В. Дискурсивні частки у розвитку дигітальної 
комунікативної компетенції. Стаття висвітлює питання вивчення німецьких дис-
курсивних часток у процесі розвитку дигітальної комунікативної компетенції. Роз-
глядаються зміни акцентів з письмового мовлення на формування усної компетенції 
як основної цілі викладання сучасної німецької мови як іноземної. Автентичне німецьке 
мовлення не можна уявити без вживання в ньому дискурсивних часток, які викори-
стовуються носіями мови як в усному спілкуванні, так і при спілкування за допомогою 
відомих месенджерів (WhatsApp та Viber) як у письмовій, так і в усній формі.
Ключові слова: дискурсивні частки, дигітальні форми комунікації, комунікативна 
компетенція, німецька як іноземна.

Verbitska T., Nykyforenko I. Discursive particles in the development of digital 
communicative competence. The article focuses on the study of German discursive 
particles in the development of digital communicative competence. The changes of the 
emphasis from the written speech to the formation of oral competence as the main purpose 
of teaching modern German as a foreign language are considered. Since our century is a 
century of rapid development of the media sphere, as well as digital technologies, this also 
directly concerns the teaching of a foreign language, first and foremost, taking into account 
the authenticity of speech. Authentic German speech cannot be imagined without the use of 
discursive particles used by native speakers both in oral communication and in communication 
through messengers (WhatsApp and Viber). Particles carry the bulk of pragmatic information, 
Discursive particles in contemporary German speech accumulate subjective-modal meanings 
of expressions and thus determine the use of lexical, grammatical, syntactic, and prosodic 
means for the explication of certain meanings and the formation of correct communication.
Key words: discursive particles, digital forms of communication, communicative competence, 
German as a foreign language.

Seit der Jahrhundertwende stellt der Erwerb mündlicher Kompetenz in ver-
stärktem Maße das Hauptziel des DaF-Unterrichts dar. Die in jener Zeit ihren 
Anfang nehmende kommunikative Fremdsprachendidaktik ist zugleich Träger 
und Ausdruck dieser Tendenz, indem sie das Lernen an Sprechhandlungen 
knüpft und damit die methodische Grundlage für einen Fremdsprachenunter-
richt schafft [4, 67].
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Der gemeinsame europäische Referenzrahmen (GeR) ist trotz seines Na-
mens ein nominativer Text, der das Fremdsprachenlernen weltweit in bestimmte 
Bahnen lenkt. Er erschien zu einem Zeitpunkt, als der kommunikative Ansatz 
bereits fast ein Viertel Jahrhundert den dominierenden Rahmen der Fremdspra-
chendidaktik abgab [9, 139-140]. Es entstand aber die Frage, in wieweit im GeR 
auf die Spezifik von gesprochener Sprache und mündlichem Integrieren ein-
gegangen wird, ob Differenzierung zwischen mündlicher und schriftlicher Pro-
duktion/Rezeption/Interaktion angelegt sei. Jetzt kann man festhalten, dass der 
GeR dadurch, dass er sich nicht auf die Unterscheidung von konzeptioneller 
Schriftlichkeit und Mündlichkeit einlässt, in dieser Hinsicht auch keinen Beitrag 
zu deren Bedeutung für das Fremdsprachenlernen liefert, dass er aber zumin-
dest durch seinen Fokus auf Mündlichkeit Räume für eine differenzierende Be-
schäftigung mit Schriftlichkeit und Mündlichkeit bereitstellt.

Seit dem Aufkommen des kommunikativ-orientierten Ansatzes gilt die Ent-
wicklung der mündlichen Sprachausübung als Hauptziel der Fremdsprachen-
ausbildung: die Lernenden sollen befähigt werden, ihre Sprachkenntnisse im 
Zielsprachenland, in unserem Falle in den deutschsprachigen Ländern, prak-
tisch anzuwenden. Demgegenüber werden in der Sprachpraxis nach wie vor die 
Normen der geschriebenen Sprache als Grundlage angesehen [6, 1].

 Hier wird die Auffassung vertreten, gesprochene Sprache als authentische 
Sprache, wie sie in den deutschsprachigen Ländern genutzt wird, als Hauptauf-
gabe des Unterrichts zu betrachten. 

Die sich noch  in den 1970er Jahren etablierende Authentizitätsdiskussion 
geht mit der Forderung nach mehr mündlichem Sprachgebrauch zusammen. 
„Authentizität hat offenbar eine starke Affinität zum mündlichen Sprachge-
brauch. Dies gilt in besonderem Maße für die Zeit der sogenannten kommunika-
tiven oder pragmatischen Wende in der Fremdsprachendidaktik“ [8, 15-16]. Die 
Forderung nach Authentizität wird in der Diskussion um die Integration der  ge-
sprochenen Sprache erfreulich oft verbunden mit einer empirischen Vorgehens-
weise, mit einer kritischen Lehrwerkanalyse, die sich vor allem mit den Dialogen 
in Lehrwerken auseinandersetzt [9, 143]. 

Nachdem echte Mündlichkeit früher vernachlässigt wurde, weist jetzt D. 
Rösler auf den wachsenden Anteil von Mündlichkeit in den globalen Metho-
den des 21. Jahrhunderts, auf das Eingehen auf die Unterscheidung von kon-
zeptioneller und medialer Schriftlichkeit und Mündlichkeit, auf die Bedeutung 
von Mündlichkeit im GeR  und auf die Kritik an der einseitigen Orientierung an 
schriftsprachlichen Normen.

So lässt sich in der heutigen Fremdsprachendidaktik ein  Paradox beob-
achten: einerseits – ein fehlender Fokus auf  Mündlichkeit, andererseits – die 
Fokusverschiebung, die zu einem starken Anstieg von medialer Mündlichkeit 
führte. Auch mehr als 40 Jahre nachdem der kommunikative Ansatz zum Hege-
mon der Fremdsprachendidaktik wurde, wird eher selten diskutiert, welche Rolle 
die Spezifika der gesprochenen Sprache im Fremdsprachenunterricht eigentlich 
spielen soll.

Die mediale Mündlichkeit betrifft die lautliche Seite der Sprache. Dazu ge-
hören neben phonetischen Kenntnissen im segmentalen und suprasegmentalen 
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Bereich auch physiologische Fähigkeiten und Fertigkeiten für die feinmotorische 
Steuerung neuer Sprechbewegungsabläufe. Auch die in der Erstsprache hoch 
automatisierten Hör- und Sprachverarbeitungsprozesse müssen in der Fremd-
sprache – mit entsprechender methodischer Unterstützung  –  schrittweise auf-
gebaut werden [3, 133]. 

Im Hinblick auf die Aufführungspraxis lasse sich fragen, wie Stimme, Sprech-
weise, Intonationskurven und Formulierungsstrategien eingesetzt werden, „da-
mit eine Äußerung als eine bestimmte Sprechhandlung stärker konturiert wird“, 
und natürlich auch, welche nonverbalen Mittel im besonderen Maße eingesetzt 
werden „und welche Funktion sie für die Interaktion haben“ [1, 193].

Für die Förderung der Sprechfertigkeit gilt eine Progression „von prä-kom-
munikativen Sprechübungen über kommunikative Aufgaben zum  freien Spre-
chen“  [9, 146]. J. Kurtz hat mehrfach darauf   hingewiesen, dass zur Entwick-
lung einer Fremdsprache auch im Unterricht immer wieder Versuche gehören, 
die Lernenden mit unerwarteten Sprechanlässen in Kontakt zu bringen und im-
provisierendes Sprechen zu fördern [7, 6]. Es wird auf solche Weise klar, dass 
im Fremdsprachenunterricht die Fokussierung auf die gesprochene Sprache 
vorgenommen werden müsste.

Häufig wird besonders auf die Partikeln als Merkmal der gesprochenen Spra-
che verwiesen, „sie seien  das einzige Phänomen der gesprochenen Sprache, 
das systematisch vermittelt werde“[2, 357]. Bereits Anfang der 1980er Jahre lag 
mit H. Weydt u.a. ein spezielles Lehrbuch für sie vor, das versuchte, Partikeln 
nach kommunikativen Kontexten geordnet zu vermitteln [11].

Unsere Forschungsfrage bilden deutsche Partikeln (z.B. denn, doch, ja, 
mal, wohl u.a.) bei der Entwicklung der Mündlichkeit und Gesprächskompetenz 
im Fremdsprachenunterricht im Bereich der gesprochenen Sprache.

Ziel unserer Forschung ist es, eine Antwort auf die Frage zu liefern, ob es 
sich messen lässt, welcher Art und wie groß der Einfluss der Partikeln auf das 
Diskursverständnis ist, was auch bei der Entwicklung der digitalen Kommuni-
kationsfähigkeit von großer Bedeutung ist. Eine adäquate Verständigung und 
Einstellung des Sprachträgers kann erst in dem Fall gewährleistet werden, wenn 
das Wissen und Können des Lerners im Bereich der Partikelverwendung aus-
reichend ist, denn infolge der Unkenntnis von dem Gebrauch der Partikeln kann 
die persönliche Einstellung  des Kommunikanten missverstanden werden.

Partikeln sind Wörter, die das alltägliche Gespräch steuern und keine ei-
gentliche semantische Bedeutung haben; sie haben interaktionsstrategische 
Funktionen oder tragen zur Strukturierung von Äußerungen bei; schaffen wech-
selseitige Wahrnehmung und kommunikative Gemeinsamkeit, beispielsweise 
durch Andeuten von Vorwissen, Verstärken des Bekannten, Setzen von Rele-
vanzen, Förderung diskursiver Kohärenz [10, 4]. 

Das sprachliche Handeln hat nämlich zur Voraussetzung, dass die Kom-
munikationspartner einen ähnlichen gedanklichen und praktischen Zugang zur 
Realität haben (wichtig auch für soziokulturelle Kompetenz). Darunter sind ge-
meinsame Wissensbestände, soziale und kulturelle Erfahrungen zu verstehen. 
Bei einer mündlichen Interaktion kommt die persönliche Einstellung des Produ-
zenten durch den Gebrauch  der Partikeln deutlicher zum Ausdruck, wobei die 

VERBITSKA T., NYKYFORENKO I.  DISKURSPARTIKELN...



ЗАПИСКИ З РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ. –  ВИП. 1 (40) –  2018

44

lautliche Seite der Äußerung ausschlaggebend ist. 
Die Grundbedeutung der Gesprächspartikeln wird durch Fachbegriffe wie 

„adversativ“, „explikativ“, „fokussierend“ usw. ausgedrückt. Die semantische Be-
schreibung der Partikeln erfolgt durch deren Einbettung in einen kommunikati-
ven oder pragmatischen Kontext. Die abstrakt formulierte Kontextbeschreibung 
weist auf die Einstellung des Sprechers zum Sachverhalt hin und gilt für alle 
Verwendungsweisen der Partikeln, im Unterschied zu der Bedeutungserklärung, 
die je nach Satzart und Sprechakt variiert und möglichst lernerfreundlich, d.h. 
allgemeinsprachlich formuliert wird [5, 54]. 

Beim Gebrauch der Partikeln im Deutschen haben Nicht-Muttersprachler 
zwar große Schwierigkeiten bei der Äußerung, bei memoriertem und besonders 
bei frei produzierendem Sprechen, wenn sie nicht wissen, welche Partikel zu 
dem betreffenden Kontext am besten passt. Andererseits kommt es aber durch-
aus nicht selten vor, dass sogar Nicht-Muttersprachler in einem frühen Lernsta-
dium  oft verwendete Partikeln verstehen können, mit anderen Worten: dass 
sie die Äußerungen der deutschen Muttersprachler kommunikativ akzeptabel 
erfassen können, obwohl sie fast keine  Regeln zu den Partikeln kennen. 

Eines der wichtigsten Lernziele im modernen Fremdsprachenunterricht ist 
die Fähigkeit, die Fremdsprache in Alltagssituationen angemessen und nach 
Möglichkeit korrekt zu gebrauchen. Daraus folgt, dass Partikeln als typische 
„Gesprächswörter“  gelernt werden sollten. Wenn man nicht die Möglichkeit hat, 
die Fremdsprache in natürlichen Situationen zu verwenden, ist es besonders 
wichtig, die Situation im Studienraum selbst optimal auszunutzen. So wird die 
mündliche Kompetenz, auf pragmalinguistischen Ansätzen fußend, im Unter-
richt als Gesprächskompetenz konzipiert.

Wenn man Deutschlernende mit konzeptioneller Mündlichkeit vertraut ma-
chen will, stellt sich die Frage, wie die verschiedenen Stile und Konventionen 
konzeptioneller Mündlichkeit didaktisch zugänglich gemacht werden können. 
Neben der Rezeption von authentischen Hörtexten stellen eine weitere Mög-
lichkeit solche Äußerungen dar, die zwar konzeptionell mündlich, aber in elekt-
ronisch vermittelten Kommunikationsformen medial schriftlich realisiert werden, 
da mit ihnen an die Stelle der Vergänglichkeit des gesprochenen Wortes ein 
schriftlich fixierter Text tritt, der von Lernenden beliebig häufig und ohne zeitliche 
Begrenzung rezipiert und analysiert werden kann [1, 76]. 

Diese Formen der Kommunikation finden sich in verschiedenen digitalen 
Anwendungen in getippten Gesprächen, die in Chaträumen, Messengerdiens-
ten (in denen sowohl gesprochene als auch geschriebene Nachrichten ausge-
tauscht werden) oder virtuellen Welten durchgeführt werden können. Deutsch-
lernende erhalten durch die getippte, konzeptionell mündliche computervermit-
telte Kommunikation die Möglichkeit eine authentische und spontane Sprache 
kennenzulernen.

Es wurde festgestellt, dass die Zahl der Studien über die Nutzung von 
WhatsApp oder Viber in der Fremdsprachendidaktik noch gering ist. Konkrete 
linguistische Analysen der in der Fremdsprache von DaF-Lernenden verfassten 
Nachrichten in den oben genannten WhatsApp oder Viber bzw. ihre Reaktionen 
auf empfangene fremdsprachliche Nachrichten fehlen noch in der Fachliteratur.
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Messengerdienste sind Applikationen auf dem Smartphone, die es Nutzern 
erlauben, miteinander in Kontakt zu treten. Die bekanntesten und verbreitetsten 
darunter sind Viber und WhatsApp. Neben dem Austausch von Sprachnachrich-
ten erlauben diese Messengerdienste auch, Informationen in anderen Modali-
täten zu senden. Da solche Nachrichten Muster der deutschen authentischen 
Sprache sind, werden hier auch oft in der Interaktion Partikeln gebraucht, z. B.

Dazu gehe ich heute noch zur Uni. – OMG (Oh mein Gott)! Das ist ja viel. 
Wie schaffst du das?

Ich glaube, ich werde das auch mal tun.
Warum schweigst du denn? 
Wie oben dargestellt wurde, verwendet man Partikeln gerne in Viber und 

WhatsApp-Interaktionen. Außerdem besteht es noch die Möglichkeit, mündlich 
formulierte Nachrichten medial elektronisch zu verschicken. Das Versenden von 
Audionachrichten wird bei Jugendlichen immer beliebter. Zum einen erhalten sie 
so kurze, authentische Texte in der Zielsprache, die sie sich beliebig oft anhören 
können, zum anderen ist es so auch möglich, selbst kurze kommunikationsrele-
vante Texte zu sprechen. 

Bei der Verwendung konzeptionell mündlicher Sprache in computervermit-
telter Kommunikation können Lernende die im Unterricht erlernten Normen mit 
Phänomenen des digitalen Kommunizierens vergleichen. Lernende müssen 
sich dessen bewusst werden, wie sich die Verwendung einer Sprache in for-
mellen Kontexten von der Verwendung in informellen Kontexten unterscheidet. 
Für das kommunikative Fremdsprachenlernen  ist es ebenfalls von großer Be-
deutung, dass die Lernenden mit non- und substandardsprachlichen Strukturen 
konfrontiert werden [1, 77].

Zusammenfassend soll erwähnt werden, dass das Problem der deutschen 
Diskurspartikeln bei der Entwicklung der digitalen Kommunikationsfähigkeit au-
ßergewöhnliches Interesse nicht nur für Fachleute darstellt, sondern auch für all 
diejenigen, die richtiges modernes Deutsch beherrschen möchten. 
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ЩОДО ПИТАННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ 
ОСОБЛИВОСТЕЙ ФРАНЦУЗЬКОЇ ІНТЕРНЕТ-МОВИ 

ЯК СУЧАСНОГО МОВНОГО ЯВИЩА

У статті розглянуто питання  існування і функціонування французької інтернет-
мови,  причини  виникнення такого поняття та способи його використання в мові 
сучасної молоді, а також умови та засоби використання французької інтернет-мови 
у ЗМІ, публіцистичній літературі та ресурсах Інтернет, що є актуальним під час за-
нять з французької мови.
Ключові слова: інтернет-мова, французька мова, сучасність.

Алексеева О.Б.  К вопросу о лексико-семантических ососбенностях  француз-
ского интернет-языка как современного языкового явления. В статье рассмо-
трены вопросы существования и функционирования французского интернет-языка, 
причины возникновения такого понятия и способы его использования в речи совре-
менной молодежи, а также условия и способы использования французской интернет-
языка в СМИ, публицистической литературе и ресурсах Интернет, что является 
актуальным во время занятий по французскому языку.
Ключевые слова: интернет-язык, французский язык, современность.

Alekseeva O.B.  On the question of the lexical and semantical peculiarities of the French 
Internet language as a modern language phenomenon. The article discusses the issues of 
the existence and functioning of the French Internet language, the reasons for the emergence 
of such a concept and the ways it is used in modern youth speech, as well as the conditions 
and ways of using the French Internet language in the media, journalistic literature and 
Internet resources, which is relevant during the French language classes. Modern humanity 
lives in an era of information, the main feature of which is the computer technology. The speed 
of information processing, easiness of use, confidence in anonymity allow a person to use 
a computer for communication, in which he can share important thoughts, ideas, feelings, 
experiences, gain understanding and support. That is why the problem of existence and 
functioning of the Internet language is relevant.
Key words: Internet language, French language, modernity.

Сучасне людство живе в епоху інформаційного суспільства, головною 
ознакою якого є комп’ютерні технології. Швидкість обробки інформації, 
простота використання, впевненість в анонімності дозволили людині за-
стосувати комп’ютер для спілкування, в ході якого він міг би поділитися 
важливими для нього думками, ідеями, почуттями, переживаннями, отри-
мати розуміння і підтримку. Саме тому є актуальною проблема існування 
і функціонування Інтернет-мови. Інтернет-мова специфічна і мало нагадує 
реальне спілкування в традиційній формі, тому ставлення до нового виду 
спілкування не є однозначним. Деякі лінгвісти, стверджують, що через 
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Інтернет люди поступово втрачають здатність нормально спілкуватися, роз-
мова з використанням смайликів, емотіконів, акронімів та абревіатур  веде 
до деградації літературної мови. Однак є й інша точка зору, так, англійський 
професор лінгвістики Д. Кристал стверджує, що мова не деградує, а перехо-
дить на новий рівень через те, що людство вступає в нову еру комунікацій. 
Він вказує на те, що фатальні пророцтва з’являлися кожного разу, коли нова 
технологія змінювала мову. Лінгвісти повинні «радіти», спостерігаючи, як 
Інтернет дає людям можливість «креативним чином досліджувати всю міць 
писемного мовлення». Німецький філолог В. Гумбольдт стверджував, що 
матеріальна і духовна культура народу знаходять відбиття у мові. Характер-
ною рисою Інтернет-мови є жаргонізація. До сленгу, особливо молодіжного, 
в суспільстві ставлення завжди далеко не однозначне, але сленг не потвор-
не явище мови, а його необхідна частина, прагнення до більшої виразності: 
«бенкет експресії», лабораторія, в якій усі властиві природній мові процеси 
не стримуються тиском норми. Сьогодні в Інтернеті з’явилася нова форма 
мовної взаємодії - письмова розмовна мова, яка відбиває вплив нового, 
мережевого способу життя і мислення, істотно впливає на мовну ситуацію, 
на мовну поведінку всього суспільства в цілому. Існує досить поширена 
думка, що спілкування в Інтернеті призвело до зниження рівня грамотності 
писемного мовлення сучасних молодих людей. Насправді Інтернет розкрив 
справжній стан з мовною грамотністю масової аудиторії, яка проявляється 
у спонтанному мовленні. 

У лінгвістиці проблема «мова і комп’ютер» у прикладному плані була 
поставлена   в період створення перших комп’ютерів у середині ХХ ст. У рам-
ках цієї проблеми традиційними стали дослідження із застосування  мови 
для спілкування з комп’ютером, по створенню для цих же цілей штучних 
мов, по лінгвістичним основам штучного інтелекту, з проблематики ма-
шинного перекладу і автоматизованого реферування (Піотровський, 1975; 
Пилипович, Родіонов, Черкасова, 1990; Граудина, 1996 та ін ). Специфіку 
Інтернет-дискурсу, його стилістичні особливості, вплив мови мережі на 
літературну мову вивчали А. Бєлова, В. Бурбело, Г. Трофімова, Л. Іванов, 
структурно-змістові та функціональні характеристики окремих жанрів роз-
глянули С. Данилюк, Є. Галичкіна, Н. Коломієць та ін. Разом з тим Інтернет-
мова як лінгвістичний феномен став предметом спеціального вивчення 
порівняно недавно. Так, Л.Ю. Іванов досліджує проблему зворотного впли-
ву комп’ютерів, глобальної мережі, штучних мов на рідну мову, відзначаючи 
при цьому, по-перше, одночасне ускладнення одних і спрощення інших 
засобів порівняно з аналогічними в літературній мові, не піддалося впливу 
глобальної мережі; по-друге, конкуренцію норм писемного та усного мовлен-
ня. В цілому ж очевидна невивченість мови Інтернету в сучасній лінгвістиці.

Як зазначає А.І. Акопов, Інтернет становить собою безліч не пов’язаних 
між собою областей спілкування, що функціонують автономно. Відповідно 
мова Інтернету функціонально-стилістично дуже різнорідна, отже, 
неоднорідні і його жанри, які використовуються в різних сферах спілкування, 
представлених у мережі. Причому, на думку Л.Ю. Іванова, в такому  
середовищі, що активно розвивається, функціонують як жанри, запозичені 
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з традиційної, немережевої комунікації, так і по суті мережеві; серед тих 
і інших регулярно з’являються нові жанри і відмирають старі. Запозичені 
жанри (наукові публікації, статті, художні твори тощо, які перекладені в 
цифровий формат) винесені з традиційної комунікації і не змінюються в 
умовах їх віртуального використання, тоді як  мережеві жанри формуються 
під впливом умов інтернет-спілкування (чати, конференції, дискусійні гру-
пи, опитування, анкети, «сетература», тобто твори різних стилів і жанрів, 
створені спеціально для публікації тільки в мережі) (Іванов, 2000).

Потреба повноцінного спілкування в Інтернеті викликала до життя нові 
знакові системи. Так, неможливість використовувати в мережевій комунікації 
традиційні невербальні засоби привела до створення спеціальних піктограм, 
так званих смайликів, що виражають різні почуття, а також до застосування 
абревіатур, вживання великої літери, які в якості замінника модуляції голо-
су та ін. Всі перераховані особливості накладають відбиток на мову і стиль 
мережевих  жанрів, в яких поєднуються вербальні засоби і спеціальні знаки, 
які заміняють невербальні, а також усна і письмова форми мови та ін.

Мова сучасного інтернету досі малодосліджена: одні науковці вва-
жають її «псевдогендерною», інші – такою, що перебуває під креативним 
впливом молодіжної субкультури.  Інтернет-мова досить лаконіча, рясніє 
скороченнями і своєрідною символікою. Для людини, незнайомої з лекси-
кою комп’ютерної субкультури, ця мова може здатися позбавленою будь-
якого сенсу. Вона використовується, як правило, не як засіб комунікації, а 
як своєрідний код, шифр, за яким  соціальна група користувачів інтернету 
може ідентифікувати один одного. Багато дослідникив цей вид мови назива-
ють мережевим жаргонізмом і визначають як жаргон, який використовується 
при спілкуванні через комп’ютерні мережі, в першу чергу, через найбільшу 
з них - Інтернет.

Метою статті є дослідження деяких  лексико-семантичних особливо-
стей французької інтернет-мови. 

Одна з особливостей розмовної французької мови полягає в тому, що 
в потоці мови не вимовляються деякі букви і навіть склади. Але найбільш 
важкими для сприйняття і розуміння є сленгові слова і звороти, наприклад: 
fais gaffe = fais attention, avoir la trousse, аvoir la trouille = аvoir peur, bises = 
je t ‘embrasse, le bail = le contrat, ben = eh bien, crevé = très fatigué, bouffer = 
manger, je m’ en fiche = ça m ‘est égale, elle prend de la bouteille = elle vieillit, 
avoir un mal fou = avoir des difficultés, y en a marre = j’ en ai assez, chouette = 
jolie, moche = mauvais, une boîte = une enterprise , filez! = Foutez le camps! = 
Partez! 

Аналіз статтей з даної проблеми та сучасної французької мови блогів, 
чатів, форумів, соціальних мереж, таких як: «Facebook», «Netlog», «Skyrock», 
«Twitter», призводить до висновку, що найбільш зручною є класифікація за 
способом утворення слів в інтернет-мові:

По відношенню до транскрипції
- Слова інтернет-мови, які сходяться за транскрипцією зі скороченим 

словом ossi = aussi
- Слова інтернет-мови, які не сходяться за транскрипцією зі скороче-
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ним словом dsl = désolé
За складом скорочуваного слова
- Складаються тільки з приголосних dsl
- Складаються з голосних і приголосних ossi
- Складаються з голосних приголосних і цифр kwa d’9     
У плані орфографії слід зазначити, що абревіатури мають у своєму 

складі як великі, так і малі літери. В даному випадку має місце фонетична 
транскрипція. Великі літери при читанні слова замінюють один або кілька 
складів (як правило, заміні найчастіше схильні до початкового і останнього 
відкритого складу з закритим звуком, так, наприклад, -C- може замінювати 
(-ser-, -sé-), - Z - (-se-), - T - (- ter -), -B- (-ber-)).

При утворенні скорочень користувачі Інтернету виявляють дивовиж-
ну винахідливість і докладають різні творчі зусилля. Наприклад, у деяких 
абревіатурах літери алфавіту використовуються для позначення цілих слів.

Для комунікації в чатах характерні також буквено-цифрові скорочення, 
де цифра ставиться замість слова або частини слова. Ця тенденція харак-
терна як і для англійської, так і для французької та української мов.

У французькій мові така ж тенденція простежується з цифрами: 1, яка 
замінює неозначений артикль -un- і носовий звук [œ]; 2-частку -de-, і так 
само цифри 5,6,7,8,9, які за своїм звучанню збігаються зі складами в слові, 
наприклад: 2-de; 2m1, dem1-demain.

Деякі слова запозичуються з іноземних мов, частіше з англійської, але у 
французькій інтернет-мові їх порівняно небагато.

Абревіатури можна умовно розділити на три групи:
1. Абревіатури, які мають у своєму складі тільки приголосні букви avc = 

avec, bnj = bonjour.
2. Абревіатури, які мають у своєму складі як приголосні, так і голосні 

DpenC = dépenser, DzSPré = désespéré.
3. Абревіатури, створені на основі фонетичної транскрипції.
HT = acheter, ID = idée
До лексичних абревіатур віднесені ініціальні, утворені з перших букв, 

або звуків, або і букв і звуків слів, що входять в словосполучення, і вимовля-
ються при читанні у скороченій, а не повній формі. Такі абревіатури можуть 
писатися як великими, так і малими літерами.

Абревіатури, що вживаються в найбільш типових мовних ситуаціях:
•	 вираження своєї власної думки AMPSHA = A mon pas si humble avis
•	 вітання / прощання BAP = Bon après-midi
•	 електронне листування PVI = Pour votre information
•	 комп’ютерна термінологія BAL = boîte aux lettres électronique
•	 вираз емоцій / оцінки MDR = mort de rire
Слід також зазначити, що в тематичних розділах представлені 

абревіатури як нейтрального, так і розмовного стилів. Даний факт у черго-
вий раз підкреслює специфічність Інтернет-мови, яка здатна поєднувати в 
собі слова і вирази, що відносяться до різних функціональних стилів мови.

Процес аббревіації в кожній з мов має свої специфічні риси. Головним 
чином зустрічаються складові скорочення, в яких зберігається початкова 
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частина слова (апокопа), і складові скорочення, в яких зберігається кінцева 
частина слова (афереза). В даних абревіатурах зберігається та части-
на слова, що несе лексичне навантаження. Прикладом апокоп і аферез у 
французькій мові можуть бути такі одиниці: adolescent-ado, aggloméré-agglo, 
cadeau-KDo, cafard-Kfar.

Також можна виділити і такий тип апокоп, що мають орфографічні 
особливості. В даному випадку усічення відбивається не фонетично, а 
графічно: aréT-arrêter, ariV-arriver. 

У результаті вивчення матеріалів можливо стверджувати, що інтернет-
мова є цікавим мовним феноменом, який визначається не лише віковими, 
але й соціальними, часовими і просторовими рамками. Французька інтернет-
мова є лексиконом, основою якого виступає французька літературна та 
розмовна мова. Інтернет-мова живе на її граматичному, лексичному і фоне-
тичному грунті, їй притаманні такі ж явища, що існують у літературній мові: 
зміна граматичної форми слова, синонімія, запозичення з інших мов і мов-
них пластів і, навпаки, імпорт у літературну мову. Таким чином, інтернет-
мова є створеним для зручності спілкування у віртуальному світі аспектом 
французької мови. У результаті лексико-семантичного аналізу вивчених 
матеріалів можливо виявити наступні особливості французької інтернет-
мови:

– Дві або більше літери в скороченому слові замінюються на одну, 
транскрипція якої відповідає транскрипції замінених букв. Наприклад k = qu 
(ki = qui); o = au (ossi = aussi); v = ve (avc = avec); t = ter або tes (HT = acheter).

– Транскрипція слів грунтується на алфавітній транскрипції букв, що 
входять у дане слово. Наприклад Id = idée.

– У словах не завжди пишуться букви, що не вимовляються у французькій 
літературній мові, за винятком h. Наприклад ptit = petit.

– Використовується дуже мала кількість слів, запозичених з інших мов.
– Досить широко використовуються слова розмовної лексики. Напри-

клад: mec.
– Рідко використовуються апострофи. Наприклад je taime = je t’aime
– Рідко використовуються або взагалі не використовуються так звані 

«акценти» - позначки, що трансформують звуки. 
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ЛАКУНИ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ ГУМОР:
ЛЕКСИКОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

У статті розглядається питання лакунікону в ендозоні лексико-семантичного поля 
ГУМОР (ЛСПГ) англомовного дискурсу (об’єкт дослідження). Предметом дослідження 
є виявлення активних та маргінальних груп (синсет) однойменної категорії, 
метазнаків міжжанрових лакун гумору, іронії, сатири. Матеріалом лексикографічного 
експерименту слугував тлумачний аутентичний словник та джерела когерент-
них висловлень із художніх текстів. В ідеалізованій моделі ЛСПГ об’єкт дослідження 
представлений у статусі емоційно-мислительної категорії когнітивного, афектив-
ного ґатунку, ознак, за якими препаруються мовленнєві акти та комунікативної 
доброзичливості. Активна група гуморикону позначена позитивною конотацією, 
маргінальна структура – позитивно-негативним симбіозом, що маркує спроможність 
трансмісії гумору в інші жанри (іронії та сатири) в процесі фрактального запо-
зичення ознак вихідного жанру. Розпізнання онтології лакун відбувається шляхом 
димензіонального виміру недискрентних величин – понять та їх базових метазнаків. 
Під лакуніконом розуміємо феномен пропуску, який розкривається вічними закона-
ми розвитку мови та її підсистем. Лакунарність зобов’язана дії факторів культу-
рем, лінгворем, архаїзмів, неологізмів, семантичних модифікацій, ментальних син-
крет та омовленню стилістичними засобами. Лакунарність проявляється в усіх 
модусах мови та когнітивній діяльності. У статті спрацьовує комплексний підхід 
до референтів, онтогносеологічна ідентифікація об’єктів детермінується їх при-
родою. Термінологізація та детермінологізація метазнаків лакунікону діє за прин-
ципом ad pro toto (мікросистема мови маркується за тенденціями макросистеми – 
мови). Актуальність роботи перегукується із топікальністю сьогоденних проблем, 
емпатією учених, дослідників до живого мовлення, когнітивної діяльності, проблем 
лакунарності в науковій картині світу. Лакунікон спрацьовує таким чином в усіх жан-
рах, дискурсах, його потенція залежить від інтенції адресанта та природи реле-
вантних об’єктів. Для лакунікону спільним є відсутність лексичного оформлення при 
чинній семантизації – представленості семи без лексеми. Гумор не знає границь, він 
генерується в конситуаціях слів, словосполучень та висловлень. Перспективним є 
осмислення ознак міжжанрового гуморикону у різних дискурсах мови.
Ключові слова: лакунікон, лексикографічний аналіз, димензіональний вимір, гумори-
кон, лема, алоніми.

Анохина Т.А., Кобякова И.К., Швачко С.А. Лакуны лексико-семантического поля 
ЮМОР: лексикографический аспект. В статье исследуется вопрос лексического 
лакуникона в русле лексико-семантического поля ЮМОР (ЛСПЮ) англоязычного дис-
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курса (объект исследования). Предметом исследования являются активные и мар-
гинальные группы ЛСПЮ, метазнаки юмористического жанра. Материалом лексико-
графического эксперимента являются аутентичные словарные статьи и когерент-
ные высказывания из художественных текстов. Юмор в идеализированной модели 
ЛСПЮ представлен в образе эмоционально-мыслительной категории, когнитивно-
аффективный статус которой препарируется добродушными коммуникативными 
актами. Активная синкрета ЛСПЮ представлена положительными коннотациями, 
а в маргинальной группе срабатывает позитивно-негативная коннотация. В работе 
используется комплексный подход к объектам исследования – их онтогносеологи-
ческая идентификация. Эмпатируется принцип ad pro toto (часть вместо целого), 
микросистема лакуникона отражает потенции макросистемы языка. Под лакуни-
коном понимаем феномен пропуска, который раскрывается вечными законами раз-
вития языка и его подсистем.  Лакунарность мотивируется факторами действу-
ющих культурем, лингворем, архаизмов, неологизмов, семантических модификаций, 
ментально-лингвистических синкрет, а также оязыковлением, стилистическими 
средствами. Лакунарность проявляется во всех модусах языка и когнитивной дея-
тельности. В статье срабатывает комплексный подход к референтам, онтогно-
сеологическая идентификация которых детерминируется их природой по принципу 
ad pro toto (часть вместо целого). Микросистема языка маркируется по тенденциям 
самой макросистемы. Актуальность работы перекликается с топикальностью на-
учной картины мира, интенциями ученых, исследователей к проблемам живой речи 
и когнитивной деятельности. Потенции лакунарности детерминируются интенци-
ями адресантов от феноменов добродушности к аттракторам веселого и неожи-
данного. В маргинальной группе юморикона большую часть занимают 15 позиций 
лакуникона, актуализируемые аллонимами с неполным набором атрибутов исследуе-
мой леммы. Перспективным является исследование малых жанров (юмора, иронии и 
сатиры) в бисемии их полярного бытия. 
Ключевые слова: лакуникон, лексикографический анализ, димензиональное измере-
ние, юморикон, лемма, аллонимы.

Anokhina T., Kobyakova I., Shvachko S. Lacunae in lexico-semantic field of HUMOUR: 
lexicographic modus. The article in question deals with lacunicon in the English discourse. 
The properties of the object are being analyzed in the lexicographic experiment. The authentic 
dictionary entries make the investigation go. The paper verifies the taxonomy of active and 
marginal synsets. The statistic data are objectivized by the dimension validity. The abstract 
notions are being explained properly by basic metasigns. Their terminological paradigm 
mirrors the macrosystem of a language. The key units of humour are funny, amusing, queer, 
ridiculous, mind, liquid. The last two words (mind, liquid) refer to historical saga of humour, 
nowadays they are diachronically adherent.
Tautology works mostly with marginal units which serve three masters – genres of humor, 
irony and satire. Humour is an aesthetic thinking category of anthropocentric and mentalese 
nature. It brings people high spirits and merry making. Humourous words transmit to irony 
and satire. Perspective vistas of scientific picture envisage the deeper investigation of irony 
and satire genre on lexicographic modus. Tautology is frequently considered with humourous 
elements in the entries, but it badly needs synsets company. The lexicographic analysis of 
the humour clusters raise many problems of perspective vistas. Processes of convergence 
and divergence go alongside in the genre triad – humour, irony, satire. The latter are highly 
anthropocentric with the polar author’s intentions – to help people, to comfort them and 
make a hard blow on them or destroy them. There works the law (tendency) of attraction 
and repelling. The humour marginal allonyms are not repellers with irony and satire. They 
are attractors herein. The intentions of the authors are being explicated by the language 
potentialities. The processes of convergence and divergence are volumous: synsets work 
wonders with allonyms, tautology yields poor results. Stylistic devices are highly beneficial: 
zeugma, oxymoron, periphrases. 
Key words: lacunicon, dimension, lexicographic experiment, humouricon, lemma, allonym.
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Гумор як однойменна номінація поняття потребує окремого дослідження. 
Лакуни ЛСПГ та його адгерентні категорії потребують окремого осмислення 
в наївних та наукових картинах світу (Швачко, 2018: 374), що є топікальним 
на сучасному етапі розвитку лексикографії, новітнім у моделях аналізу 
лінгвоконцептології (Колегаєва, 2011: 144). Етимологічні витоки лексеми 
гумор матеріалізуються у семах “рідина”, “кров”, “четверта частина тіла” 
(Швачко, 2018). Абсолютний антропоцентризм гумору проявляється в його 
витоках: він твориться для людини, про людину та людиною. Люди шанують 
гумор, творять його та сприймають. Не всім людям притаманний хист гумо-
ротворення. Гумор є чинним у когнітивній діяльності. Категорія гумору по-
значена шармом mentalese – ословлювання ідеї, інформації відбувається в 
режимі емоційного, смішного, веселого, доброзичливого та неочікуваного. 
Лакунікон верифікується природою об’єктів дослідження та методологічним 
обґрунтуванням (Анохіна, 2012; Anokhina, 2013). Актуальність теми 
полягає у відповідності науковому пошуку, прагматиці сьогоденних про-
блем, дієвості онтогносеологічного підходу до референтів, в опрацюванні 
лінгвокогнітивного досвіду релевантних студій, у динамічному русі структур-
но-семантичних модифікацій, у синергетичному поєднанні номінативних, 
комунікативних та соціально-прагматичних чинників. Об’єктом дослідження 
є ідентифікація ознак гумору на матеріалі англомовного лексикографічного 
дискурсу, предметом – лінгвокогнітивне тлумачення об’єкта у словникових 
статтях. Матеріалом дослідження слугували тлумачний словник (Hornby, 
1958) та текстові фрагменти з відповідними лексемами, полілексемами, 
фраземами та висловленнями. Мета роботи полягає в осмисленні онтології 
об’єкта, у виокремленні активних та маргінальних атрибутів гумору. Ком-
плексна методика творчого пошуку включає інтеграцію загальнонаукових 
та конкретнонаукових методів (Колегаева, 2011; Корольова, 2014). Обраний 
дискурсивний напрям є вельми валоративним з огляду на характер задіяних 
референтів та поставлених завдань. Валідними є статистичні прийоми та 
формалізація семантичної дистанції компаративних одиниць. Комплексний 
аналіз гумору зумовлений поліаспектністю його буття, концептуальною та 
понятійною спрямованістю пошуку, міждисциплінарним характером об’єкта 
та інтерактивною діяльністю людини. Вперше у статті розроблена методика 
лексикографічного аналізу гумору, за принципом фрактальності побудова-
но ЛСПГ, змодельована таксономія активних та маргінальних груп гумори-
стичного ефекту. Гумор як естетико-мислительна категорія регулює людську 
поведінку, маркує комфортне спілкування у рекурсії ідей, смислу – у формі 
веселого, розумного та неочікуваного тлумачення (Швачко, 2001; Швачко, 
2018). У наївній картині світу лакунікон гумору легко зчитується, а на часі 
гумор став популярним і в науковій картині світу (Анохіна, 2012; Anokhina, 
2013). Багатовимірний феномен гумору визначається у роботі за допомо-
гою димензіонального виміру (ДВ), співставлення недискрентних величин 
леми та алонімів в англомовних лексикографічних статтях. Вихідною базою 
лексикографічного експерименту слугує таблиця 1 (Кобякова, 2007: 30–31). 
У лівій колонці табл. 1 займають місце лексичні одиниці гуморикону (леми 
словникової статті), у правій – їх базові алоніми, виділені жирним шрифтом. 
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Емпіричний матеріал дослідження (у таблицях 1, 2, 3) параметризується за 
словником (Hornby, 1958).

Таблиця 1 
Лексикон лексико-семантичного поля ГУМОРУ

У табл. 2 зберігається структурно-семантична композиція попередньої 
таблиці, але у табл. 2 емпатується увага на моментах семантичного сходжен-
ня та розходження між лемами та ідеографічними синонімами (алонімами). 
Конвергенція компаративних одиниць позначається знаком +, дивергенція 
– знаком V. Символ q вживається для позначення спільних значень компа-
ративних складників (леми та алонімів). Знак V позначає специфічні семи 
алонімів, які не співпадають із лемою.

У табл. 3 димензіональний вимір складових пошуку представлений 
за формулою Манакіна В. М. (Манакін, 2004). Формалізація семантичної 
дистанції між лемою та алонімами об’єктувала таксономію функціонування 
активної та маргінальної груп. У лемі humour розміщена найістотніша 
інформація атракторів однойменного поняття. Етимологічні значення mind 
та liquid у компаративних парах з humour є лакунарними, забутими на часі.

Семантичні етимони (“кров”, “рідина”, “четверта частина тіла”) є адге-
рентими компонентами автобіографічного буття метаметазнаків (Швачко, 
2018). Деякі атрибути гуморикону є внутрішнім сяйвом, атракторами ЛСПГ 
– laughable, ridiculous, funny, amusing.

Метазнаки позначені бісемією позитивного та негативного буття: у 
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табл. 3 вони маркуються знаками (+ –) (queer, difficult, strange) та знаком 
(–) (ridiculous, absurd, unreasonable, puzzling, unaccustomed, doubtful, unwell, 
troublesome).

Таблиця 2  
Конвергенція та дивергенція гумористичного лексикону англо-

мовного дискурсу

У дефініціях активних та маргінальних групах гуморикону спрацьовує 
явище кросреференції, що зокрема спостерігається у синсетах cheerful, 
difficult, strange, unreasonable, в яких алоніми резонують образ леми. 
Тавтологія гумористичних ознак спрацьовує і в активній групі (humour, funny, 
amusing, laughable). 

У табл. 3 підрахунки ведуться за формулою Манакіна В. М., в якій се-
мантична дистанція (SD) представлена таким чином:

де q позначає суму спільних значень леми та конкретного алоніму, 
(А+В) репрезентує сумарні значення складових компаративів (А – humour, 
В – компаративна складова). 

,
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Таблиця 3 
Димензіональний вимір гумористичних дихотомій 

за формулою В. М. Манакіна
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Погоджуємося з А. Вежбицькою, що абстрактні поняття позначаються 
ключовими словами. Результати лексикографічного експерименту емпату-
ють увагу когнітивістів стосовно димензіонального вимірювання недискрет-
них величин – лем та алонімів, об’єктивують ядерні та маргінальні ендо-
зони ЛСПГ. Найістотніша, об’ємна інформація реєструється метаметазна-
ком humour. У термінологічній парадигмі базовими одиницями виступають 
laughable, amusing, queer, funny. Метазнаки mind та liquid на часі залиша-
ються лакунарними, забутими семантичним одиницями. Їх етимологічні 
значення (“кров”, “рідина”, “четверта частина тіла”) залишаються за межа-
ми чинної таксономії. Активна група гуморикону на димензіональній шкалі 
верифікує паралельні процеси конвергенції та дивергенції.

Доцентровий вектор конвергенції репрезентує схожість humour та 
його алонімів групи синсет (англ. synonymic set). Відцентровий вектор є 
перехідним містком до інших жанрів (іронії та сатири). Активна група маркує 
позитивну оцінку, тут спрацьовують синонімічні групи тлумачення.

Маргінальні одиниці скупо позначають атрибути леми. Гумор представ-
лений в словах, словосполученнях, фраземах та висловленнях. Гумор як 
естетично-мислительна категорія атрактує слова з гумористичними ознака-
ми. Останні виникають у режимі неогенії, непродуктивних способів словот-
ворення та оксиморонного шарму. Пор.:

My mother remonstrated, opined I would be a great unwomanly tomboy (a 
girl who enjoys rough, noisy activities traditionally associated with boys) (Miles, 
1981: 8). 

We will not stay to discuss the gentlemanliness and delicacy of his behavior 
in this regard (Miles, 1981: 5). 

I was nearly nine summers old (Miles, 1981: 8). 
Ознаки queer, ridiculous, absurd маркують спеціальну синсету, семантич-

на дистанція якої значно збільшується по відношенню до атрибутів humour, 
відбиваючи димензіональний вимір релевантних ознак:

ДВ (queer) = 0,6; ДВ (ridiculous) = 0,8; ДВ (absurd) = 0,8.
Спільним атрибутом (q) humour::queer є amusing, а специфічними 

ознаками (V) queer є remarkable, unaccustomed, doubtful, unwell. Син-
сети зазначених дихотомій маркують аксіологічне буття. З одного боку – 
алоніми amusing, remarkable, а з іншого – unaccustomed, doubtful, unwell. У 
компаративній парі humour::queer є “доброзичливі” семи: funny, ridiculous, 
laughable. У наступній парі синсети humour::ridiculous q позначено одно-
йменним маркером (ridiculous), а специфічні семи представлені алонімами 
strange, absurd, happy, unreasonable. У третій підгрупі активного лексико-
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ну синсета humour::absurd представлена семою laughable (q), а специфічні 
ознаки (V) – метазнаками absurd, unreasonable. Формалізація семантичної 
дистанції у режимі димензіонального вимірювання представлена стати-
стично (див. табл. 3). Ознаками лакунарних синсет є 7 позицій, притаман-
них лемі humour. Компаративні групи humour::queer, humour::ridiculous, 
humour::absurd представлені одиничними атрибутами.

Семантична дистанція ознак активної групи гумору об’єктивує не лише 
чинники гумористичного ефекту, але й також лексичні можливості жан-
роутворення (доброзичливого та квазі-доброзичливого). Потенція квазі-
гумору верифікується у димензіональному вимірі недискретних семан-
тичних величин леми та їх алонімів у словникових дефініціях. Окремо 
чинною є маргінальна група синсет – 15 позицій (див. табл. 3). Нарощу-
вання міжжанрових варіантів (humour::irony, humour::satire, satire::irony) 
об’єктивується перманентною дією семантичних зрушень – динамічних 
модифікацій текстоцентричного напрямку. Лінгвоконцепт лакунарності 
детермінується процесом mentalese, онтогносеологічним підходом до 
референтів осмислення, моделлю широкої амплітуди від етимологічних 
витоків до досягнень у корпусній лінгвістиці (Корольова, 2014). 

Лакунарними рисами текстів є ознаки розбіжності. Чинними для 
прислів’їв, наприклад, є дидактичні настанови, наявність алюзій, художніх 
образів, специфічної тема-рематичної актуалізації. Лакунарним для при-
казок (номінативних одиниць) є предикативне представлення. Чинними 
для скоромовок є просодичне оформлення та інформативна лакунарність. 
Для загадок лакунарним є тематичне представлення як предмет пошуку. 
Текстові представлення загадок детермінуються інтенцією адресанта, його 
зацікавленістю в об’єкті пошуку та специфічним ословленням. Бісемія є 
прозорою у хитрощах загадок:

What flies and has four legs?
–  Two birds.
The longest word?
–  S–miles (Кобякова, 2007).
Серед гумористичних текстів виокремлюються лімерики – популярний 

англійський жанр. Едвард Лір використовував жартівливі народні пісні, які 
пов’язуються із ірландським містом Лімерик. Зазначені тексти складаються 
з 4-5 рядків. 

The was an old man of Moldavie,
Who had the most curious behavior;
For while he was able, he slept on the table,
That funny old man of Moldavie.
Лакунарною є відсутність серйозної інформації; серед виражаль-

них засобів спрацьовують синтаксичні прийоми (анафора, паралельні 
конструкції), тропи кількості (гіперболи, літоти), які є вельми валоративними 
у створенні гумористично-іронічного жанру (Швачко, 2018).

Афоризми (авторські та колективні) емпатують увагу читача на грі сло-
вами, ситуаціями та концептами. Пор. : 

Censure is the tax a man pays to the public for being eminent (Swift).

АНОХІНА Т.О., КОБЯКОВА І.К., ШВАЧКО C.О.   ЛАКУНИ...



ЗАПИСКИ З РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ. –  ВИП. 1 (40) –  2018

62

Duty is what one expects from others (Wilde).
California is a fine place to live in – if you happen to be an orange (Кобяко-

ва, 2007).
Переклад прислів’їв препарує адитивний матеріал на кореляцію текстів 

оригіналу та транслятора: 
–  В ліс дрова возити / Carry coal into Newcastle;
–  Не буди лихо, поки воно спить / Let the sleeping dogs lie;
–  Брехнею далеко не зайдеш / Lies have short legs;
–  Хто рано встає, тому Бог дає / Early to bed, early to rise, makes a 

man  healthy and wise.
Доречним у студентській аудиторії є диспут з таких питань:
–  Як спрацьовує ідея одомашнення та очуження в поданих паралель-

них структурах?
–  Чи “схиляє” одомашнення (аналогія) культуру оригіналу до цільової 

культури?
–  Чи нівелюють одомашнені тексти іншокультурні елементи? (Швачко, 

2001).
До скоромовок наближаються і кумедні каламбури типу:
–  Сідайте, на чому стоїте, ще й ноги звішуйте;
–  На городі бузина, а в Києві дядько;
–  Ви мовчіть, а ми будемо потакувати;
–  Василь бабі – сестра в перших (Швачко, 2018).
Скоромовки дивують адресата інформативною лакуною, абсурдним 

алогічним ствердженням, гумористичним ефектом. Пор. англ: Peter Piper 
picked a peck of pickled pepper, a peck of pickled pepper Peter Piper picked…

Гумор породжується новим нетрадиційним баченням вихідних одиниць, 
він не знає границь і реалізується у різних ендозонах (Кобякова, 2007).

Валоративним вважаємо лексикографічний аналіз словникових статей 
із лемами irony, satire, осмислення міжжанрових синсет. До неочікуваних 
гумористичних номінацій тяжіють лексеми типу англ. to opine, gentlemostest, 
gentlemanliness, укр. пити каву із цукром та жінкою; іде студент та дощ 
надворі; баняк розуму.

Висновки. Гумор в ідеалізованій моделі ЛСПГ представлений у статусі 
емоційно-мислительної категорії когнітивного, афективного ґатунку, що 
препарує мовленнєві акти комунікативної доброзичливості. Активна гру-
па гуморикону позначена позитивною конотацією. Маргінальні структури 
представлені позитивно-негативним симбіозом, що маркує спроможність 
переходу від одного жанру (гумору) до інших (іронії та сатири) шляхом 
фрактального запозичення модифікованих ознак. Тріада жанрів гумору, 
іронії та сатири представляє специфічний інтерес учених до осмислення 
модифікацій, транспозицій внутрішньо-жанрового ґатунку. 

Димензіональний вимір екстеріоризує інтеракцію об’єктів виміру та ре-
зультати їх онтогносеологічного аналізу. У лексикографічному експерименті 
лема HUMOUR та її алоніми виступають у статусі компаративних оди-
ниць. ДВ має лінійні та вертикальні ознаки, що вказує на їх недискретний 
характер. Конвергенція (лат. “сходження”) вказує на семантичне збли-
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ження компаративних складників; дивергенція, навпаки, на їх розход-
ження. Полярні паралельні процеси породжують феномен лакунарності: 
появу пустих місць, зникнення одних ознак і появу інших. ДВ засвідчує 
вічний рух, динаміку на матеріалі гумору, іронії та сатири. Дискурсивний 
аналіз об’єктивує преференцію гумору як доброзичного та веселого. Його 
вербалізатори семантизують “лікувальний” шарм. За словами Т. Шевченка 
– “якщо на душі тяжко, лікуйтеся гумором”. Негативна семантика гумори-
кону імплікує зв’язок з іронією та сатирою. Зазначена тріада – справа май-
бутнього лексикографічного експерименту.

Спрацьовує гіпотеза: зменшення семантичної дистанції між компара-
тивними складниками генерує явище конвергенції, зростання семантичної 
дистанції, навпаки, об’єктивує процес дивергенції, розходження між жанра-
ми, з яких іронія та сатира є “недоброзичливими”. Паралельні різновекторні 
напрями корелюючих пар об’єктивують появу лакун, пустих місць у жанровій 
парадигмі. Лексикографічний експеримент засвідчує дієвість дефінітивних 
синсет. Самотлумачення є малоінформативним інструментом тавтології 
леми та алонімів, що потребує значних зусиль з боку реципієнта.

Сучасна лінгвокопмаративістика емпатує увагу досвідчених учених 
і молодих дослідників на проблемах наукової дисципліни лакунології, до 
її зіставлення за принципом tertium comparationis в ендозоні корпусної 
лакунології (Anokhina, 2013).

Перспективи дослідження лексикографічного експерименту вбачаємо 
у подальшому розвитку теорії лакунології, у створенні належних дидактич-
них умов для підготовки аутентичних одномовних та двомовних тлумачних 
словників із релевантних топіків лакунології, у написанні посібників та мето-
дичних рекомендацій для навчального процесу у вишах. 
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СТРУКТУРА АГЕНТИВНИХ ВІДНОШЕНЬ 
У РИТУАЛІЗОВАНІЙ КОМУНІКАЦІЇ 

(на матеріалі англомовної лінгвокультури) 
 

Статтю присвячено визначенню та опису загальнодіяльнісних та 
прагмакомунікативнх властивостей агентивності в ритуалізованих формах 
комунікації. Основні функціональні ознаки ритуалу розглядаються в загальній 
теоретичній моделі ритуалізованої комунікації та ілюструються на матеріалі рома-
ну Дж.Д.Селінджера «Ловець у житі».
Ключові слова: ритуал, агентивність, комунікація, функція.

Афанасьева О.Н. Структура агентивных отношений в ритуализованной ком-
муникации (на материале англоязычной лингвокультуры). Статья посвящена 
определению и описанию общедеятельностных и прагмакоммуникативых свойств 
агентивности в ритуализованных формах коммуникации. Основные функциональные 
признаки ритуала рассматриваются в общей теоретической модели ритуализован-
ной коммуникации и иллюстрируются на материале романа Дж.Д.Селинджера «Над 
пропастью во ржи».
Ключевые слова: ритуал, агентивность, коммуникация,функция.

Afanasieva O.M. The structure of agent-type relations in ritualized communication 
(on the basis of English-language culture). The article is devoted to the definition and 
description of the agency’s actional, pragmatic and communicational properties in ritualized 
forms of communication. The main functional features of the ritual are considered within the 
general theoretical model of ritualized communication and are illustrated through the example 
of J.D. Salinger’s novel «The Catcher in the Rye». The analysis of philosophical, sociological, 
linguistic and anthropological theories as well as some research of agency in ritualized studies 
allowed forming the general theoretical basis of the research. The article outlines a basic 
“ritual-founding” level, which indicates “switching” to the ritualized dimension according to the 
understanding of a ritual as a complex modeling system with a special type of communicative 
relations between actors caused by a particular type of agency. The proto-function of such 
a basic ritual act is both adaptive and communicative in a broad sense. The main properties 
of the agency in the ritualized interaction include super-agency, empowerment, engagement, 
distributivity, marking. Such a feature as intentionality, which causes numerous discussions 
among scientists, is acquiring the specific manifestations in the ritualized communication. 
In ritualized communicative practices there is a tendency for grading and variation of the 
manifestations of the main components of the agency, depending on the type and field of 
ritual’s functioning, cultural context, which requires further in-depth cultural and pragmatic 
linguistic research.
Key words: ritual, agency, communication, function.

Дослідження комунікації в різних її аспектах постає наразі як одна 
з ключових актуальних проблем мовознавчих і, ширше, суспільних, 
гуманітарних наук. Серед цих аспектів поступово виокремлюється напря-
мок пошуку, пов’язаний з ритуалізованими формами комунікації, які мають 
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особливе значення в конструюванні суспільних відносин, є культурно мар-
кованими і несуть складне прагматичне навантаження. Складність ритуа-
лу як соціокомунікативного феномену зумовила необхідність застосування 
міждисциплінарного підходу до його вивчення. Серед пріоритетних завдань 
такого комплексного дослідження слід зазначити виокремлення та опис 
основних складових ритуальної взаємодії, до яких відноситься передусім 
структура відношень між комунікантами, їх агентивні та акторіальні харак-
теристики. 

Ритуал, ритуалізовані форми комунікації активно досліджуються су-
часними науками, передусім  антропологією, етнографією, соціологією, 
соціальною і когнітивною психологією, психіатрією, антрополінгвістикою, 
лінгвокультурологією, комунікативістикою, лінгвосеміотикою тощо. Різні 
аспекти ритуалу вивчалися в працях Е.Дюркгайма, Б. Малиновського, 
А.Редкліфа-Брауна, А.Ван Геннепа, В.Тернера, В.Уорнера, М.Дуглас, 
К.Лоренца, М.Мосса, Р.Раппопорта, М.Блоха, Р.Граймса, Р.Коллінза, 
Ф.Лардельє, А.Байбуріна та багатьох інших. Разом із тим, серед питань, 
пов’язаних із виявленням специфіки ритуалу порівняно з іншими фор-
мами соціальної взаємодії, особливого значення набуває проблема 
акторів ритуалізованих форм взаємодії та їх відношень, комунікативної 
організації такої інтеракції. Сучасні дослідження соціокомунікативних ха-
рактеристик учасників комунікації зосереджують увагу на статусних озна-
ках (В.І.Карасик), соціолінгвістичних особливостях (В.Лабов), відносинах 
влади (М.Фуко). Водночас як у плані філософського, суспільно науково-
го пошуку, так і власне лінгвістичного, зокрема лінгвоантропологічного і 
лінгвокогнітивного, до кола основних питань виноситься визначення гли-
бинних засад людської діяльності, таких як агентивність. Уведене до на-
укового обігу у працях Е.Гідденса та П.Бурдьє, поняття агентивності ста-
ло предметом філософського, лінгвофілософського, соціологічного, 
культурологічного осмислення у працях Л.Вітгенштайна, Ч.Тейлора, 
П.Стросона, М.Фуко, П.Рікера, Д.Девідсона, Ч.Філлмора, Л.Болтанскі, 
Л.Тевено, А.Турена, Б.Латура, П.Бергера і Т.Лукмана, М.Арчер, Д.Круза,       
М. де Серто, Ш.Б.Ортнер, А.Реквіца, Т.Р.Шацкі та багатьох інших. Це по-
няття вивчається також у психології, когнітивістиці, антропології, лінгвістиці, 
здебільшого із застосуванням полідисциплінарного методологічного 
апарату, зокрема когнітивної та соціальної психології, когнітивної 
антропології, лінгвоантропології (див праці П.Буайє, А.Бандури, У.Кіна, 
П.Кокельмена, Дж.Гіла, Б.Мангейма, А.Дуранті, П.Кроскріті, Б.Шіффлін, 
Е. Окс, К.Тейлора та ін.). У власне лінгвістичному плані агентивні струк-
тури та відношення досліджуються в їх морфологічному, синтаксичному, 
семантичному, порівняльно-типологічному аспектах (Л.Талмі, Ч.Філлмор, 
Б.Комрі, Г.Боссонг, Р.Д.Ван Валін, Р.М.Діксон, Е.Л.Кінан, В.А.Фолей, 
К.Веекок, А.С.Шеллі, Дж.Коутс, Ю.Д.Апресян, Є.В.Падучева та ін.). У 
соціолінгвістичному, лінгвопрагматичному, лінгвоантропологічному планах 
ця проблема вивчається у працях Д.Гаймза, Дж.Гамперца, Г.Гарфінкеля, 
Е.Гоффмана, Дж.Остіна, Дж.Серля, Д.Таннен, П.Грайса, Р.Лакофф, 
П.Браун, С.Левінсона, П.Шародо, К.Кербра-Ореккйоні та багатьох інших. 
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Дослідження агентивності в ритуалі наразі нечисленні (Ф.Сталь, С.Енглер, 
М.Блох, М.Хаузмен, К.Севері, Дж.Лейдло, К.Хамфрі, І.Крейнат, А.Каніотіс). 
При цьому це питання нерідко розглядається не як основне, а побіжно, у 
порівнянні особливостей ритуалізованої дії та дії не ритуалізованої. Таким 
чином, загальний науково-теоретичний інтерес до проблеми агентивності 
та недостатнє її висвітлення у ритуалізованих комунікативних практи-
ках потребує поглибленого дослідження лінгвопрагматичних, семантич-
них, семіотичних особливостей цього явища в структурі  ритуалізованої 
взаємодії.

Метою статті є встановлення структури агентивності в ритуалізованих 
комунікативних практиках, визначення та опис загальнодіяльнісних та 
лінгвокомунікативнх властивостей агентивності в ритуалізованих формах 
комунікації та виокремлення її основних лінгвопрагматичних та семантич-
них ознак на матеріалі англомовної лінгвокультури. 

Виходячи з потрактувань сутності ритуалу в основоположних пра-
цях, які формують наразі полідисциплінарну галузь ритуалістичних 
студій, ми розглядаємо ритуал як складну моделювальну систему, у якій 
конструюється особливий тип комунікативних відношень, між акторами 
ритуалізованої інтеракції. Ці відношення, у свою чергу, зумовлено особли-
вим типом агентивності, яка складає основу діяльнісних, поведінкових, 
психокогнітивних інтеракційних матриць. Визначення агентивності 
варіюються від узагальнених, як от у Л.М.Ахерн, з погляду якої агентивність 
виявляється у соціокультурно медіатизованій здатності до дії [2, 112], до 
досить детальних. Так, А.Дуранті визначає агентивність як властивість тих 
суб’єктів, які мають деякий ступінь контролю над власною поведінкою, чиї 
дії впливають на інших суб’єктів, а іноді на самих себе, та є об’єктом оцінки, 
як з погляду моралі, так і з точки зору лінгвопрагматичного перформансу 
відповідальності суб’єктів за результат їх дій [1, 453-454]. Виходячи з цих та 
інших визначень, до основних ознак агентивності можна віднести здатність 
до дії, контроль, оцінку (відповідальність), інтенційність, свободу вибору, 
цілеспрямування (Д.Девідсон [8], П.Ф.Стросон [18], М.Братмен [6] та ін.), 
волітивність (Г.Боссонг [4, 198]), ефективність, ініціативність (Д.А.Круз [7, 
18-21]), гнучкість, відповідальність, знання, владу (П.Кокельмен [12, 387]. 

Серед цих ознак агентивності особливу увагу привертає питання 
інтенційності, свободи вибору, яке по-різному інтерпретується науковця-
ми від заперечення свободи волі у потрактуванні відношень влади М.Фуко, 
до дискусій щодо видів інтенційності та її ролі в структурі агентивності 
(Д.Девідсон, П.Ф.Стросон, М.Братмен та ін.). Питання інтенційності, свободи 
вибору набувають особливого значення у дослідженні ритуалу, адже деякі 
учені вважають, що ритуальна дія позбавлена індивідуальної інтенційності 
(див., зокрема, праці Ф.Стааля, Дж.Лейдло і К.Хамфрі, М.Блоха), а в ширшо-
му плані, з огляду на формалізовані, фіксовані форми ритуального дійства, 
його заздалегідь встановлений сценарій, індивідуальна інтенція учасників, 
свобода вибору видаються обмеженими певними настановами. Деякі 
дослідники ритуалу вважають, що ритуальні дії позбавлено інтенційності 
(Ф.Стааль) або принаймні, контрастуючи з діями неритуальними, вони 
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є послідовностями дій, яким смисл надається після їх здійснення, а отже 
вони стають неінтенційними, передбаченими, елементними або архетипни-
ми [11]. Інтенційність, волітивність, свобода вибору «делегуються» у ритуалі 
«макро-актору», яким є спільнота з її нормами, традиціями, морально-етич-
ними настановами тощо. Так, М.Блох висвітлив зв’язок між неінтенційністю 
та архетипним храктером ритуалізованої дії, уводячи до розгляду цього пи-
тання також психокогнітивний вимір. З погляду вченого, будь-яка дія, яка 
повністю породжена актором, не може вважатися ритуальною, у той час як 
ритуал спирається на екстенсивне посилання чи вшанування, на авторитет 
інших, що гарантує значущість сказаного чи зробленого [19, 406-407]. 

Водночас така надіндивідуальна або макро-інтенційнність завжди 
взаємодіє з власне індивідуальною, передусім в параметрах оцінки, при-
йняття рішення, бажання. Так, герой роману Дж.Д.Селінджера «Ловець 
у житі» Холден Колфілд постійно аналізує власну поведінку, показуючи 
складні кореляції соціальних настанов, конвенційних приписів, традицій, 
які спонукають до дотримання соціальних ритуалів, власних бажань, волі, 
психоемоційних станів, особистісного переживання реальності, які вступа-
ють з ними у певні протиріччя, як от у сцені прощального візиту до містера 
Спенсера: 

His door was open, but I sort of knocked on it anyway, just to be polite and 
all. I could see where he was sitting. He was sitting in a big leather chair, all 
wrapped up in that blanket I just told you about. He looked over at me when 
I knocked. “Who’s that?” he yelled. “Caulfield? Come in, boy.” He was always 
yelling, outside class. It got on your nerves sometimes. The minute I went in, I 
was sort of sorry I’d come. He was reading the Atlantic Monthly, and there were 
pills and medicine all over the place, and everything smelled like Vicks Nose 
Drops (16, 4).

Агентивність у широкому значенні пов’язано із загальними 
онтологічними проблемами буттєвості, самовиявлення, присутності. Саме 
в ритуалізованих формах взаємодії ці фундаментальні її аспекти є маркова-
ними і набувають спеціальних соціальних, культурних смислів. За А.Дуранті, 
який розглядає агентивність у її мовно-діяльнісному вимірі, перший рівень 
агентивності, є «его-підтверджувальним», а другий – «дієтвірним». Перший 
«само» або «его-підтверджувальний» рівень виражається і реалізується 
мовою. «Цей тип агентивності, – зазначає учений, – зазвичай досягається, 
хоча і в різних ступенях, кожного разу коли використовується мова» 
[1, 455]. У розвиток цих міркувань можна сказати, що в ритуалізованій 
взаємодії доцільно виділити базовий «ритуало-засновний» рівень, який 
позначає «переключення» до ритуалізованого виміру і зумовлює подальшу 
функціональну, прагмакомунікативну спеціалізацію ритуальної взаємодії. 
Цей рівень є передусім загально агентивним, заснованим на тому, що 
Д.Девідсон визначає як елементарну або примітивну дію, яка є «чистою 
дією, тілесним рухом, адже крім цього людина нічого іншого не робить» 
[9, 59]. Така елементарна дія виявляється у категорії руху і стає основою 
конструювання відповідного хронотопу ритуалу-події, де ця дія набуває 
поведінкового виміру та семіотизується / символізується як носій певних 
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смислів ритуальній взаємодії.  
Загальною або прото-функцією такого базового ритуального акту 

є функція адаптативно-комунікативна у широкому сенсі. Як показують 
численні етіологічні, соціобіологічні дослідження, ритуальна поведінка, ос-
новною функцією якої є комунікація певних смислів з метою адаптації до 
певного середовища, забезпечення базових потреб життєдіяльності, є вла-
стивою не лише людині, а і різним видам тварин, птахів і комах (К.Лоренц, 
К.Лойзос, Д.Морріс, Дж.Гайман, Н. Тінбенрген та ін. ). Як зауважує А.Бандура, 
діяльність людини в складному середовищі незчисленних варіантів, ново-
введень, двозначностей, непередбачуваності, динамічних змін вимагає 
від неї адаптаційної гнучкості в мультиагентних взаємодіях, де їх учасни-
ки є водночас акторами та об’єктами дії і, як логічний наслідок агентивної 
здатності, самі створюють довкілля, а не лише реагують на нього у запро-
грамований спосіб [3, 89]. Слід зазначити, що на основоположній ролі влас-
не адаптативної функції ритуалу, зокрема релігійного, наголошують сучасні 
дослідження в галузі когнітивної психології, антропології, які показують ці 
процеси в еволюції людської цивілізації і автори яких вважають ритуал од-
ним із основних чинників розвитку людської культури і її символічних систем 
(К.Найт, С.Мітен, Р.Сосіс, С.Макбрірті і Е.Брукс, Р.Данбар, Д.Ваттс та ін. ).

Адаптативно-комунікативна базова функція ритуальної дії зумовлює 
подальшу спеціалізацію ритуальних функцій як функцій ідентифікації та 
наділення. Вирізнення, упізнавання та ідентифікація становлять надзви-
чайно важливі психокогнітивні формати освоєння світу, які набувають осо-
бливого значення в ритуальній взаємодії, наприклад, знайомства, пред-
ставлення, вітання. Саме на основі різних ступенів градацій між відомим 
і невідомим розвиваються символічні смислові протиставлення свій / чу-
жий, чистий / нечистий і т.д. Функція наділення виявляється в установчо-
му акті надання / визнання / підтвердження ролі, статусу, відповідальності, 
обов’язків відносно інших та самого себе. Дж.Р.Серль у своїх дослідженнях, 
присвячених мові і соціальній онтології, творенню соціальної реальності, 
структурі людської цивілізації, вважає, що саме засобами мови, передусім 
за допомогою мовленнєвих актів, таких як декларативні, особа наділяється 
певними соціальними ознаками. Саме ця функція виявляється в ритуалах 
переходу (А.Ван Геннеп), інституційних ритуалах, аналізованих П.Бурдьє. 
При цьому Дж.Р.Серль виділяє колективну інтенційність, колективно-
го інституційного актора, влади [17, 42-60], які виступають у ролі такого 
«наділювача», про що писали також інші дослідники агентивності, зокрема 
уводячи поняття макро-актора [15]. 

Переходячи до такого вищого рівня агентивності, слід зазначити, що ба-
зова адаптативно-комунікативна функція ритуальної дії включає таку важли-
ву психоемоційну складову, як зняття невизначеності, страху, агресивності, 
починаючи з рівня тваринного світу, про що писали багато дослідників риту-
алу (К.Лоренц, С.Етран, Д.Баррет, Д.Берінг, П.Буайє, Д.Бальбуліа, С. Гутрі та 
ін.). У свою чергу Б.Латур, аналізуючи соціальні виміри агентивності, також 
підкреслює невизначеність дії, непевність і протиріччя щодо того, «хто і що 
діє, коли «ми» діємо» [13, 45]. Для протистояння невизначеності і загрозам 
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довкілля, як природного, так і соціального, відбувається формування осо-
бливого типу агентивності – над- або суперагентивності, що виявляється 
як у релігійних, так і у світських ритуалах та забезпечується відповідними 
ресурсами мови. 

З погляду дослідників релігійних ритуалів, ця специфічна надагентивність 
формується на основі особливої, «алогічної» з погляду повсякденно-
го досвіду онтології [5, 222-223], в якій існують надприродні агенти – бо-
жества, духи і т.п., наділені у такий спосіб необмеженими епістемічними 
(всезнання), буттєвими (безсмертя, воскресіння, переродження), часовими 
(усечасовість, позачасовість), просторовими (всеприсутність, присутність 
скрізь і ніде), власне агентивними (всемогутність) ознаками. М.Блох, 
позначає таку агентивність терміном «квазі-особа», якою може бути 
традиція, що керує ритуалом незалежно від індивідуальних намірів [19, 
504]. Водночас подібна надагентивність переноситься і до світу профан-
ного і позначає світські ритуали. Тут суперагентом виступає традиція, мо-
раль, влада, предки тощо. При цьому як релігійна, так і світська, соціальна 
надагентивність мають у своїй основі агентивність у чистому вигляді, як 
енергію, потужність, спроможність, яка може забезпечити здійснення во-
левиявлення, бажання тощо. Вона найчастіше виявляється у фіксованих 
мовленнєвих формулах, які використовуються в таких ритуалізованих фор-
матах комунікації, як вітання, привітання, прощання і т.п. Своє особисте 
критичне ставлення до них Холден Колфілд висловлює таким чином: 

I’m pretty sure he yelled “Good luck!” at me, I hope to hell not. I’d never yell 
“Good luck!” at anybody. It sounds terrible, when you think about it (16, 9). 

У такий спосіб знімаються протиставлення живого / неживого, 
матеріального / нематеріального, природного / соціального, часові і 
просторові обмеження. При цьому вибудовується ще один вимір агентивної 
структури ритуалізації, який засновується на функціях залучення / 
дистрибуції. Слід зазначити, що ритуал як такий завжди є способом і фор-
мою залучення у широкому сенсі – залучення до певної спільноти, залу-
чення до комунікації, залучення до символічного простору. Так, М.Хаузмен і 
К.Севері наголошують на організаційних рисах ритуалізованої дії, передусім 
на соціальному контексті, що створює ритуал, який вони визначають як 
реляційне поле, до якого залучені протагоністи [10, 167]. 

Залучення як функціональна властивість ритуалу є невіддільною від 
поділу, дистрибуції. Ця остання властивість виявляється як у власне аген-
тивному, так і комунікативному вимірі. Дистрибутивні ознаки ритуалізованої 
агентивності виходять з архетипової функції дії як освоєння світу, де при-
власнення, забирання, з одного боку, і давання, поділ, розподіл – з іншого, 
наприклад, як дар чи жертвопринесення, постійно взаємодіють, забезпечую-
чи гармонізацію відносин з навколишнім світом. При цьому відбувається та-
кож розподіл комунікативних функцій і ролей у рамках ритуальної взаємодії, 
реальні і віртуальні (передусім, надагентивні) учасники якої, включаючи 
надприродні сили, природні об’єкти, артефакти, час і простір тощо, можуть 
бути власне комунікантами чи медіаторами, суб’єктами делегування, всту-
пати у множинні актантні відношення. 
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Саме дистрибутивні властивості агентивності відіграють особливу роль 
в ритуалізованих формах комунікації. Одним із прототипових ритуалів цьо-
го плану, який реалізує у двоєдиному вимірі залучення / поділ є ритуал 
гостинності. Саме він переосмислюється в наступній сцені:

He came down off the shower ledge and came in the room. “Hi,” he said. He 
always said it like he was terrifically bored or terrifically tired. He didn’t want you 
to think he was visiting you or anything. He wanted you to think he’d come in by 
mistake, for God’s sake. “Hi,” I said, but I didn’t look up from my book. With a guy 
like Ackley, if you looked up from your book you were a goner. You were a goner 
anyway, but not as quick if you didn’t look up right away. He started walking 
around the room, very slow and all, the way he always did, picking up your 
personal stuff off your desk and chiffonier. He always picked up your personal 
stuff and looked at it. Boy, could he get on your nerves sometimes (16, 11). 

Крім того, властивістю ритуальної агентивності є маркованість або 
індексальність, яка також виявляється в різних його аспектах. Численні 
дослідники ритуалу відзначають його загальну маркованість, виділення, 
виокремлення з-поміж рутинного повсякдення, що є особливо харак-
терним для релігійних ритуалів, церемоніальних дійств. Як зазначає 
М.Хаузмен, ритуал породжує особливі відносини, що відрізняє його від 
неритуалізованої дії: «Тією мірою, якою ритуальні перформанси втілюють 
… виняткові ситуації, вони стають упізнаваними як відмінні від повсякденної 
взаємодії: їх не можна повною мірою розглядати в термінах звичайних 
внутрішніх чинників і моделей таких відносин» [19, 418-419]. Маркування 
є невід’ємною частиною залучення, включення до певного соціального, 
символічного простору. Семіотична палітра засобів маркування є досить 
різноманітною – від татуювань, вестиментарних, косметичних засобів, 
поведінкових моделей, спеціальної організації простору, артефактів, до 
мовних засобів соціальної категоризації, називання, передусім у формах 
звертання в комунікативній взаємодії, про суспільний вимір яких писав свого 
часу Л.Альтюссер. У реальній комунікативній ситуації нерідко відбувається 
складне індивідуально-психологічне і соціально марковане обігрування :

He came over and stood right in my light. “Hey,” I said. “I’ve read this same 
sentence about twenty times since you came in.” Anybody else except Ackley 
would’ve taken the goddam hint. Not him, though. “Think they’ll make ya pay for 
em?” he said. “I don’t know, and I don’t give a damn. How ‘bout sitting down or 
something, Ackley kid? You’re right in my goddam light.” He didn’t like it when 
you called him “Ackley kid.” He was always telling me I was a goddam kid, 
because I was sixteen and he was eighteen. It drove him mad when I called him 
“Ackley kid” (16, 12).

Таким чином, у ритуальній взаємодії формується і функціонує осо-
бливий тип агентивності. Наприклад, Б. Капферер вважає, що ритуал 
має віртуальний характер, що дозволяє його учасникам здійснювати свою 
агентивність в автономному уявному просторі, звільнитися від обмежень 
повсякденного життя, а також по-новому уявити і спрямувати свої дії і себе 
самих у повсякденному житті [19, 673-674]. Розвиваючи ці думки, С.Енглер 
зазначає, що окреме соціальне поле, сконструйоване в ритуалі і через ри-
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туал, може бути визначене його віртуальністю, яка не є цілком відмінною і 
водночас незводимою до неритуальних відносин, що створює поле, в якому 
учасники переосмислюють, переспрямовують, переорієнтовують себе [9, 7]. 

Отже, з огляду на роль ритуалізованих форм взаємодії в певній 
спільноті та, у ширшому плані, на рівень ритуалізації життєдіяльності 
суспільства, можна вибудувати певну шкалу, яка починається на рівні тва-
ринного світу і веде до сильною мірою ритуалізованих форматів людської 
діяльності, у яких індивід стає homo ritualis за визченням А.Мікаелза, який 
розглядав це поняття в індуїстській культурі [14]. У залежності від рівня 
ритуалізації / рутинізації, а також галузі функціонування ритуальних практик 
різні виміри агентивності та її прагмакомунікативні ознаки набувають різних 
форм і ступенів вияву, формуючи різні за складністю ритуальні формати 
комунікації. 

У результаті проведеного дослідження були виокремленіі основні 
складові структури агентивності в ритуалізованих комунікативних прак-
тиках на матеріалі англомовної лінгвокультури. Виходячи з розуміння 
ритуалу як складної моделювальної системи, у якій конструюється осо-
бливий тип комунікативних відношень між акторами ритуалізованої 
інтеракції, зумовлені особливим типом агентивності, був виділений ба-
зовий «ритуало-засновний» рівень, який позначає «переключення» 
до ритуалізованого виміру і зумовлює подальшу прагмакомунікативну 
спеціалізацію ритуальної взаємодії. Прото-функцією такого базового риту-
ального акту є функція адаптативно-комунікативна у широкому сенсі. До 
основних властивостей агентивності у форматі ритуалізованої взаємодії 
відносяться надагентивність, наділення, залучення, дистрибутивність, мар-
кування, а така її ознака як інтенційність, яка викликає численні дискусії 
серед науковців, набуває в ритуалізованій комунікації специфічних виявів. 
У ритуалізрваних комунікативних практиках спостерігається градуювання 
та варіювання виявів основних складових агентивності в залежності від 
типу та галузі функціонування ритуалу, культурного контексту, що потребує 
подальших поглиблених лінгвокультурологічних та лінгвопрагматичних 
досліджень.
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Балабин В.В. Определение квалификации военного переводчика. Статья посвя-
щена анализу квалификационных требований к военному переводчику на основании 
нормативно-правовых документов общегосударственного уровня – законов, нацио-
нальной рамки квалификаций, классификатора профессий, квалификационных харак-
теристик профессий, а также определению понятия «квалификация военного пере-
водчика», являющегося одной из базовых единиц категориального аппарата теории 
военного перевода.
Ключевые слова: переводоведение, военный перевод, теория военного перевода, 
квалификационные требования, квалификация военного переводчика.

Balabin V.V. Determining qualification requirements for the military interpreter. The 
theory of military translation as a special branch of translation studies does not have the stated 
requirements and proper definition for the military interpreter’s qualification. By analyzing 
national laws and official government documents (national framework of qualifications, 
higher education standards, occupational classification, and qualification characteristics of 
professions), the author summarizes qualification requirements for the military interpreter. 
The military interpreter’s professional qualification is a standardized set of competences, 
recognized by the Ministry of Defense of Ukraine and certified by a diploma of complete higher 
education that allow him/her to perform linguistic support for forces. These competences are 
acquired to solve complex problems and tasks in the field of military management, linguistics 
and translation. The military interpreter’s professional qualification also contains information 
on the level of higher education, specialty, specialization and education program. The 
educational qualification of the military interpreter certifies the successful two-phase study at 
the first (Bachelor) and second (Master’s) levels of higher education in philology and military 
management. It is described in terms of learning outcomes and further specified in terms of 
professional competencies.
Keywords: translation studies, military translation, theory of military translation, military 
interpreter, qualification requirements.

Однією із проблем теорії військового перекладу, як спеціальної теорії 
перекладознавства, є проблема визначення вимог та методології фор-
мування професійної кваліфікації й компетентності військового пере-
кладача, що набуває особливої актуальності під час корінного перефор-
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матування соціально-економічної, освітньої й кадрової політики України в 
умовах європейської інтеграції. 

Наукові праці з проблеми визначення кваліфікації військового пере-
кладача знайти не вдалося. Проте, існують праці з професійної компетенції 
військового перекладача, адже ці поняття нерозривно пов’язані (В.В. Балабін 
[1], П.П. Банман [2], Н.М. Романенко і Е. Шагардинова [11], Е.В. Тихонова і 
Д.Н. Белов [14], Л.В. Цвяк [16]), Н.С. Шаталова [19], Е.К. Шорин [20]), а також 
дослідження з професійних компетентностей цивільного перекладача, се-
ред яких, насамперед, відзначимо фундаментальні розвідки М.Я. Цвіллінга 
[15], Л.К. Латишева і В.І Провоторова [6], Р.К. Міньяр-Бєлоручева [9], 
О.І. Чередниченка (з проблем мовної і перекладацької освіти [17] та фор-
мування професійної компетенції перекладача [18]), а також праці, в яких 
автори згадують проблематику кваліфікації перекладача: П.А. Матюша 
[7], І.А. Колодій [5], О.Р. Світлична [12], Н.П. Білоус [3], К.М. Скиба [13], 
І.М. Дробіт і Н.В. Рак [4], О.О. Мацюк [8], А.В. Янковець [21] та інші.

У Тлумачному перекладознавчому словнику Л.Л. Нелюбіна термін 
«кваліфікація перекладача» відсутній, а проблемі перекладацької 
компетенції присвячена лише одна стаття [10, 149-150]. 

Поза увагою дослідників також залишилося питання термінологічного 
визначення поняття «кваліфікація військового перекладача».

Метою статті є аналіз кваліфікаційних вимог до військового пере-
кладача на підставі нормативно-правових документів загальнодержавно-
го та відомчого рівнів – національної рамки кваліфікацій, класифікатора 
професій, кваліфікаційних характеристик професій, а також визначення по-
няття «кваліфікація військового перекладача», що входить до базових оди-
ниць категоріального апарата теорії військового перекладу.

Проведений аналіз нормативно-правових документів, які прямо чи безпо-
середньо пов’язані з поняттям «кваліфікація військового перекладача», дозво-
лив дійти такого висновку: кваліфікаційні вимоги до військового перекладача в 
Україні мають визначатися на підставі і з урахуванням норм Законів України 
«Про освіту» [24] і «Про вищу освіту» [23], Національної рамки кваліфікацій 
[27], галузевих рамок кваліфікацій (в яких вимоги конкретизуються у термінах 
компетентностей, що характерні для кваліфікацій певної галузі знань та/
або виду економічної діяльності), національного класифікатора України 
«Класифікатор професій» ДК 003:2010 [28], Довідника кваліфікаційних 
характеристик професій працівників, проектів стандартів вищої освіти, 
професійних стандартів, а також спеціальних вимог кваліфікаційних центрів 
та інших суб’єктів, що уповноважені здійснювати діяльність з оцінювання і виз-
нання кваліфікацій. 

Розглянемо вимоги нормативно-правових документів, на підставі яких 
запропонуємо визначення поняття «кваліфікація військового перекладача».

Стаття 1 Закону України «Про освіту» дає таке визначення понят-
тя: «Кваліфікація – визнана уповноваженим суб’єктом та засвідчена 
відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою 
компетентностей (результатів навчання)» [24]. 

Відповідно до ст. 34 цього Закону, кваліфікації за обсягом класифікуються 
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на повні та часткові, а за змістом – на освітні та професійні. Кваліфікація 
вважається повною в разі здобуття особою повного переліку компетент-
ностей відповідного рівня Національної рамки кваліфікацій, що визначені 
відповідним стандартом і частковою – в разі здобуття особою частини ком-
петентностей відповідного рівня [24]:

Освітня кваліфікація – визнана закладом освіти чи іншим уповно-
важеним суб’єктом освітньої діяльності та засвідчена відповідним до-
кументом про освіту сукупність встановлених стандартом освіти та 
здобутих особою результатів навчання (компетентностей)». 

Професійна кваліфікація – визнана кваліфікаційним центром, 
суб’єктом освітньої діяльності, іншим уповноваженим суб’єктом та 
засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобу-
тих особою компетентностей (результатів навчання), що дозволяють 
виконувати певний вид роботи або здійснювати професійну діяльність. 

Кваліфікації присуджуються, визнаються і підтверджуються закладами 
освіти, іншими суб’єктами освітньої діяльності, кваліфікаційними центрами 
та іншими суб’єктами, які уповноважені здійснювати діяльність з оцінювання 
і визнання освітніх та/або професійних кваліфікацій (див.: підпункти 8-10 
[24]). 

Як бачимо, законодавець визначив юридичні основи розуміння терміна-
поняття «кваліфікація» та розмежував професійну й освітню кваліфікації.

У пункті  3 Національної рамки кваліфікацій (НРК) кваліфікація визна-
чається як «офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, 
коли уповноважений компетентний орган встановив, що особа досяг-
ла компетентностей (результатів навчання) за заданими стандарта-
ми» [27]. Структурною одиницею НРК є поняття «кваліфікаційний рівень», 
що визначається певною сукупністю компетентностей, які є типовими для 
кваліфікацій даного рівня. 

Кваліфікація військового перекладача за НРК має відповідати восьмо-
му кваліфікаційному рівню, що передбачає «здатність особи розв’язувати 
складні задачі і проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі 
навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій 
та характеризується невизначеністю умов і вимог» (пункт 10 статті 36 За-
кону України «Про освіту» [24]).

Крім НРК, кваліфікаційні вимоги до військового перекладача обов’язково 
мають урахувати правові норми національного класифікатора України 
«Класифікатор професій» ДК 003:2010 (далі – ДК 003:2010) [28], який 
згармонізовано з Міжнародною стандартною класифікацією професій (ISCO 
08: International Standard Classification of Occupations) [31], що є необхідною 
умовою для переведення національних даних щодо професій у систему, 
яка полегшує міжнародний обмін професійною інформацією.

Відповідно до Розділу 2 ДК 003:2010 професія перекладача належить 
до кваліфікаційного угруповання «професіонали», що «передбачає високий 
рівень знань у галузі гуманітарних наук», професійні завдання полягають 
«у збільшенні існуючого обсягу знань, застосуванні певних концепцій, 
теорій та методів для розв’язання проблем», а кваліфікація має бути 
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підтверджена «дипломом про повну вищу освіту, що відповідає рівню 
спеціаліста або магістра» [28].

Професія перекладача у ДК 003:2010 позначається спеціальним кодом 
«2444.2», де: 

2 – розділ кваліфікаційного угруповання («Розділ 2. Професіонали»);
24 – підрозділ («Підрозділ 24. Інші професіонали»);
244 – клас («Клас 244. Професіонали в галузі економіки, соціології, 

археографії, археології, географії, кримінології та палеографії»);
2444 –підклас («Підклас 2444. Професіонали в галузі філології, 

лінгвістики та перекладів»);
2444.2 – група («Група 2444.2. Філологи, лінгвісти, перекладачі та усні 

перекладачі»).
Код «2444.2» (та, відповідно, такі ж вимоги до професійної кваліфікації) 

мають інші споріднені професії: «гід-перекладач», «перекладач технічної 
літератури», «редактор-перекладач», «лінгвіст», «філолог».

Кваліфікаційні вимоги до військового перекладача мають також ураху-
вати правові норми Довідника кваліфікаційних характеристик професій 
працівників (далі – ДКХП) [22], який «розробляється міністерствами, 
іншими органами виконавчої влади, всеукраїнськими та галузевими 
об’єднаннями організацій роботодавців України та суб’єктами господа-
рювання офіційно встановленим порядком» [26]. ДКХП містить офіційну 
кваліфікаційну характеристику професії (посади) перекладача, у третьо-
му розділі якої зазначаються кваліфікаційні вимоги щодо ступенів вищої 
освіти та стажу роботи. Останньою вказується первинна посада, до якої 
не передбачається вимога щодо стажу. ДКХП визначає такі кваліфікаційні 
вимоги для посад перекладача: 

 «Провідний перекладач: повна вища освіта відповідного напряму 
підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією перекладача 
I категорії – не менше 2 років. Перекладач I категорії: повна вища освіта 
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра – 
без вимог до стажу роботи, спеціаліста – стаж роботи за професією 
перекладача II категорії – не менше 2 років. Перекладач II категорії: повна 
вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи 
за професією перекладача – не менше 1 року. Перекладач: повна вища 
освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу 
роботи» [30].

Висновки. На підставі представленого аналізу сформулюємо визна-
чення кваліфікації військового перекладача. Професійна кваліфікація 
військового перекладача – це визнана Міністерством оборони України та 
засвідчена дипломом про повну вищу освіту стандартизована сукупність 
здобутих компетентностей розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі 
військового управління, лінгвістики й перекладу, яка містить інформацію 
про ступінь вищої освіти, спеціальність, спеціалізацію, освітню про-
граму, що дозволяє виконувати обов’язки лінгвістичного забезпечення 
військ. Освітня кваліфікація військового перекладача – це результат 
успішного двоступеневого навчання за першим (бакалаврським) та дру-
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гим (магістерським) рівнями вищої освіти за спеціальностями «філологія» 
і «військове управління», що описується в термінах результатів навчання й 
компетентностей. 

Відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України, в дипломах 
кваліфікацію перекладача слід визначати за чотирьома якісними параме-
трами: ступінь вищої освіти, спеціальність, спеціалізація, освітня програ-
ма, професійна кваліфікація [25]. Повна професійна (освітня) кваліфікація 
військового перекладача відповідає успішно завершеному другому 
(магістерському) рівню вищої освіти та восьмому рівню Національної рам-
ки кваліфікацій, а часткова професійна (освітня) кваліфікація військового 
перекладача відповідає успішно завершеному першому (бакалаврському) 
рівню вищої освіти та сьомому рівню Національної рамки кваліфікацій.

Кваліфікація військового перекладача має бути деталізована «в 
термінах компетентностей, які лежать в основі кваліфікації випускника» [29, 
29], в чому і полягають перспективи подальшого наукового дослідження.
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СЛОВАРИ ИНДИЙСКОГО АНГЛИЙСКОГО В ПАРАДИГМЕ 
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Многовековая история английской лексикографии и развитие издательских домов 
привели к постепенному формированию требований к макро- и микроструктуре сло-
варей. При этом признание изменений лексической системы английского языка в ре-
зультате колонизации и глобализации способствовало пониманию необходимости 
создания и изучения лексикографической продукции, описывающей не только нацио-
нальные, но и вторичные варианты английского языка. Цель этой статьи заключа-
ется в комплексном изучении словаря Common Indian Words in English, опубликованно-
го Р. Е. Хокинсом в 1984 году издательским домом OUP. Словарь рассматривается не 
столько как историческое явление, сколько как часть современной лексикографии, в 
рамках которой сформировались четкие требования к словарной продукции. 
Ключевые слова: английская лексикография, критический анализ, парадигма гло-
бального английского, родные и вторичные варианты английского языка. 

Битко Н. С. Словники індійської англійської в пардигмі Oxford University Press.  
Багатовікова історія англійської лексикографії та розвиток видавничих домів при-
вели до поступового формування вимог до макро- і мікроструктури словників. При 
цьому визнання змін лексичної системи англійської мови в результаті колонізації і 
глобалізації сприяло усвідомленню необхідності створення і вивчення лексикографічної 
продукції, яка описує не тільки національні, а й вторинні варіанти англійської мови. 
Мета цієї статті полягає в комплексному вивченні словника Common Indian Words 
in English, опублiкованого Р. Е. Хокінсом 1984 року видавничим домом OUP. Слов-
ник розглядається не стільки як історичне явище, скільки як частина сучасної 
лексикографії, в рамках якої сформувалися чіткі вимоги до словникової продукції. 
Ключові слова: англійська лексикографія, критичний аналіз, парадигма глобальної 
англійської, рiднi та вторинні варіанти англійської мови. 

Bytko N. S. Indian English dictionary in OUP paradigm. Throughout its history, Oxford 
University Press (OUP) has developed guidelines towards dictionary compilation on macro- 
and microstructure; they were most accurately implemented in OED. With the genesis of 
multiple native and non-native varieties and a growing demand for the compilation and 
analysis of the dictionaries defining them, the guidelines got further development. They were 
fully implemented in the multifarious native varieties dictionaries while the majority of non-
native varieties can still boast only random publications on localisms. Within OUP policy on 
international lexicon documentation, Common Indian Words in English (CIWE) was one of 
the first dictionaries assigned to depict loan words from autochthonous languages. It was 
compiled by R. E. Hawkins and published in 1984. Originally, the dictionary was planned to 
be a Supplement to Little Oxford Dictionary. Nevertheless, development of Indian English, 
growing interest in India, in its history and culture and in lexical borrowings from local languages 
justified the compilation of a separate volume. This article is aimed at CIWE complex study 
based on critical scrutiny principles. The dictionary is viewed both as a historical phenomenon, 
and as a part of modern lexicography, primarily OUP tradition. The study shows that en bloc 
CIWE is in compliance with OUP regulations. At the same time, it becomes evident that for 
this trend of lexicography to develop to its full potential, the guidelines need to be adapted to 
the specificity of these varieties. The study also suggests that as an integral part of the World 
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English paradigm CIWE may appeal to a comparative study with the dictionaries of Indian 
English as well as with the dictionaries of other non-native varieties English.
Key words: English lexicography, critical analysis, World English, native and non-native 
varieties. 

История англоязычной лексикографии восходит к XV столетию, когда на 
территории Великобритании начали создаваться первые англо-латинские 
/ латинско-английские и французско-английские глоссарии. Примерами 
первых лексикографических работ являются Promptorium parvulorum sive 
clericorum  (1440) Галфрида Грамматика, A Vocabulary in  French and English 
(1480), основанная на Livre des Metiers Уильяма Кекстона, анонимное из-
дание Ortus vocabulorum (Garden of Words) (1500), Dictionary (Bibliotheca 
Eliotae) (1538) Томаса Элиота  и т.д. [см. подробнее 1, 36; 5, 93-98; 9, 17-21]. 

Созданием словарей вплоть до XIX столетия в Великобритании зани-
мались отдельные ученые – лингвисты и лексикографы, работы которых 
строились и оформлялись в зависимости от целей самого составителя. К 
середине столетия в рамках дальнейшего развития лингвистики, в частно-
сти сравнительно-исторического метода исследований, появления интере-
са к структуре, родству и происхождению языков и создания Лондонского 
филологического общества, возник вопрос о необходимости новых лингви-
стических стандартов словарей. 

Идеи Р. Тренча, одного из основателей Лондонского филологическо-
го общества, о создании фундаментального лексикографического издания 
исторического типа, дальнейшее заключение соглашения о публикации 
словаря с одним из старейших издательских домов – издательством Ок-
сфордского университета привели к постепенному формированию требо-
ваний к макро- и микроструктуре не только первого New English Dictionary 
on Historical Principles, но и многочисленных последующих словарей, из-
данных OUP. 

Эти положения коснулись заглавного слова, выделенного определен-
ным шрифтом; наличия (в зависимости от типа словаря) пометки с ударе-
нием и/или транскрипцией слова в соответствии с международным фоне-
тическим алфавитом (IPA); наличия этимологической справки и трансли-
терации заимствованных из языков, не использующих латиницу, единиц; 
использования цитатного и иллюстративного материала. Были сформули-
рованы правила и в отношении порядка размещения самих словарных ста-
тей и значений слов, а также оформления перекрестных ссылок. Типогра-
фические особенности оформления статей (пробелы, шрифты для заглав-
ных и производных слов; использование заглавных букв и аббревиатур, а 
также других типографических знаков) также получили четкое регламенти-
рование. Особое внимание было уделено принципам отбора лексики для 
словарных работ [11].     

В середине ХХ столетия признание значительных изменений, которые 
претерпевала лексическая система английского языка в результате коло-
низации и глобализации, привели не только к включению во второе При-
ложение Oxford English Dictionary значительного объема диалектного вока-
буляра, заимствований в английский язык, например, из идиомов Азии, но 
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и к активной разработке словарей различных вариантов английского языка. 
Это коснулось прежде всего словарей первичных вариантов английского 
языка (The Australian National Dictionary (1988), A Dictionary of South African 
English on Historical Principles (1996), The Canadian Oxford Dictionary (1998), 
The New Zealand Oxford dictionary (2005). 

Закономерным продолжением этой работы может быть и создание 
словарей вторичных вариантов английского языка. Отметим, что таких 
словарей пока нет, но некоторые наработки в этой области уже имеются. 
Так, существуют, например, лексикографические работы, целью которых 
являются попытки описания некоторых лексических особенностей юж-
но-азиатских вариантов английского языка:  индийского (Sahibs, Nabobs, 
and Boxwallahs: A Dictionary of the Words of Anglo-India (1991), сингапур-
ского (Times-Chambers Essential English Dictionary (1995), малазийского 
(Macquarie Junior Dictionary: World English – Asian Context (1999), гонконг-
ского, брюнейского (Grolier International Dictionary: World English in an Asian 
Context (2000), филиппинского (A Dictionary of Philippine English (1995), шри-
ланкийского (A Dictionary of Sri Lankan English (2007).  

Одним из первых словарей, направленных на отображение автохтон-
ной лексики, созданных в рамках политики OUP по документированию 
интернациональной лексики английского языка [3, 115], является работа 
Хокинса Р. Е. (R. E. Hawkins) Common Indian Words in English [7]. Изданный 
в 1984 году, этот словарь изначально задумывался как дополнение к Little 
Oxford Dictionary, однако интерес к Индии, к самим заимствованиям и исто-
рико-культурным особенностям их диффузии обосновали необходимость 
отдельной работы.  

Несмотря на неизменный интерес к лексике, заимствованной  из язы-
ков Азии  и Африки, проявляемый в рамках активно развивающейся се-
годня парадигмы глобального английского, внимание к данному словарю 
ограничивается, насколько нам известно, упоминаниями его в отдельных 
работах, например, Ф. Бенсона [3, 111], В. И. Скибиной  [10, 14], Д. Ламбер-
та [8, 127]. При этом развитие глобальной лексикографии английского язы-
ка обосновывает необходимость детального изучения словаря Common 
Indian Words in English. 

Цель данной статьи заключается в комплексном изучении CIWE с ис-
пользованием приемов критического анализа, разработанного Р. Р. К. Хар-
тманом, Л. П. Ступиным, О. И. Карповой [1; 2; 6]. Common Indian Words in 
English будет рассмотрен не столько как историческое явление (чем он, 
несомненно, является), сколько как часть современной лексикографии, в 
рамках которой сформировались четкие требования к словарной продук-
ции. 

Как уже было отмечено, словарь был подготовлен и издан индийским 
филиалом OUP, и, хотя нельзя сказать, что этот словарь полностью со-
ответствует всем критериям издательского дома, но многие особенности, 
характерные для этого издания (пометы, ссылки, типографические особен-
ности и т.д.), в этом словаре уже присутствуют. 

На макроуровне словарь состоит из введения (Introduction), ремарок 
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по произношению (Pronunciation), списка сокращений (Abbreviation) и соб-
ственно глоссария, состоящего из 2000 словарных статей, занимающих 
160 страниц. Глоссарий словаря, как видно из названия работы, Common 
Indian Words in English, репрезентирует заимствования из коренных языков 
Индии в лексическую систему английского языка. Однако в словник вклю-
чено небольшое количество заимствований из языков предшествующих 
волн колонизации, а также английские слова, получившие новые значения 
в индийском варианте английского языка. 

В данной связи возникают два вопроса: (1) о целесообразности вклю-
чения в название словаря (как это сделано в других словарях вариантов 
английского языка) термина “Indian English” и (2) об отражении в словаре 
лексических особенностей существующего и активно функционирующего 
на момент издания словаря индийского варианта английского языка vs. пе-
речня слов, связанных с культурой Индии, но не формирующих индийский 
английский.   

Возможно, подход Р. Е. Хокинса к названию словаря и подбору лекси-
ческого материала обоснован ориентацией, как отмечается во введении, 
на пользователей английского языка, проживающих в индийском регионе 
или им интересующихся, читающих книги, периодические издания и другую 
литературу, посвященную Индии, Пакистану, Бангладеш и Шри Ланке.

Во введении к CIWE  также представлена информация о времени появ-
ления заимствованных индийских слов в английском языке. Так, около 300 
слов заимствовано в лексическую систему английского языка в XVII сто-
летии; 100 слов – в XVIII столетии; 300 слов – в XIX столетии. Остальные 
слова были заимствованы в  XIX-XX столетиях, причем путь заимствования 
был  в большинстве случаев прямым, а не через языки индийских общин в 
таких странах, как Великобритания, Канада, Южная Африка, Уганда, Кения 
и Фиджи. 

Источником списка заимствований служат  Oxford English Dictionary и 
его дополнения (около половины всех слов, представленных в анализируе-
мой лексикографической работе), словари Hobson-Jobson Г. Юла и А. Бер-
нела и Anglo-Indian Dictionary  Дж. Витворта (около 200 единиц). Остальные 
слова взяты из различных письменных источников по выбору самого со-
ставителя словаря. 

Во введении отмечается, что значения заимствований, представлен-
ных в словарных статьях, соответствуют употреблению в английском языке 
и не отражают значения, свойственные словам в исконных языках. Словар-
ные статьи английских слов, трансформировавших семантику  в индийском 
контексте, отражают  в большинстве случаев только новые приобретенные 
значения. 

Хокинс Р. Е. указывает, что в словаре CIWE отсутствуют как многочис-
ленные орфографические варианты, так и деривационные формы слов, 
представленные в ранних словарях английского языка в Индии. Отражение 
в заглавных словах находят лишь повсеместно встречающиеся в англий-
ском орфоэпические варианты s/sh – s(h)ri, s(h)eth, s(h)loka. 

В словник не включены топонимические и ономастические названия, 
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названия языков, книг и имен богов. Исключение составляют лишь широко 
распространенные термины (например, Gita), неправильно произносимые 
(Pathan) или же вызывающие сомнения слова (Indies).    

Во введении объясняется подход к отображению этимологии слов. 
Так, Р. Е. Хокинс указывает, что несмотря на то, что большая часть лексики 
хинди и урду восходит в санскриту и арабскому языку, в этимологической 
справке указываются современные индоарийские диалекты. При опосре-
дованном пути заимствования указывается непосредственный язык-источ-
ник. В случае если английское слово приобретает новое значение в Индии, 
то его источником указывается английский язык. Англо-индийские слова (с 
соответствующей пометой) представляют собой гибридные формы или же 
слова активно употреблявшиеся в Индии во время правления Британской 
короны. 

В последней части введения составитель словаря выражает благодар-
ность издателям и друзьям. 

 Введение (Introduction) CIWE занимает немногим более двух страниц, 
однако автор в краткой форме попытался изложить основную информа-
цию, обычно представленную в аналогичных частях (Preface, Introduction) 
других словарей OUP, в которых речь идет о целях лексикографических 
работ и об истории их создания; о разнообразных особенностях глосса-
рия и словарных статей; источниках и цитатном материале; требованиях 
к оформлению всех структурных частей словаря; статистических данных, 
благодарности и т.д.    

Особенности использования фонетических помет в CIWE вынесены 
Р. Е. Хокинсом в отдельную часть. В словаре использован международный 
фонетический алфавит. Для слов, произношение которых соответствует об-
щим правилам английского языка, транскрипция не дается, но в заглавном 
слове отмечен ударный слог, при этом знак ударения стоит после ударной 
гласной или дифтонга. Рекомендованным произношением является речь 
выходцев из Южной Англии, знакомых в некоторой степени с идиомом хин-
дустани. 

В структурную часть Abbreviations входит, помимо самого списка со-
кращений, объяснение употребления тильды (~) вместо заглавного слова 
в словарной статье; капителя (малых заглавных букв) для обозначения 
ссылки; дефиса в конце строки. 

Глоссарий, как уже было отмечено, состоит из 2000 словарных статей, 
в целом оформленных в соответствии с традициями издательства OUP в 
отношении словарной продукции. Так, наиболее полная словарная статья 
состоит из заглавного слова, напечатанного жирным шрифтом; в круглых 
скобках подается транскрипция слова; затем следует грамматическая по-
метка, обозначающая часть речи; далее – значение/я слова. В тех случаях, 
когда в словарной статье представлены производные или гибридные фор-
мы, вместо заглавного слова используется знак тильды. Этимологическая 
информация заканчивает словарную статью.    

sannyas (sΛnja′s) n. fourth stage of Hindu life, renunciation of all worldly 
interests. ~i ascetic religious mendicant. [S] 

БИТКО Н. С.   СЛОВАРИ ИНДИЙСКОГО АНГЛИЙСКОГО...



ЗАПИСКИ З РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ. –  ВИП. 1 (40) –  2018

88

ba′dshah (ba′-) n. king. [UH]
shroff n. money-changer; banker. v. to examine coins or paper money. ~age 

n. charge for such examination. [AI < UH]  
Заглавные слова –  имена собственные –  подаются курсивом: 
Arthas(h)astra (ə′t∫astrə) Sanskrit treatise on statecraft attributes to Kautilya 

(=Chanakya). [S]
Rigve′da (-vei′-) n. the oldest and chief veda. [S]   
Омографы представляют отдельные словарные статьи, заглавные сло-

ва которых имеют надстрочный индекс: 
sag 1 (-a) n. greens; spinach. [UH]
sag 2 (-a) n. the teak tree, Tectona grandis; its timber. [Mar.]
Как видно из приведенных выше примеров, словарная статья в CIWE 

может включать в себя и перекрёстные ссылки, оформленные в словаре 
малыми прописными буквами: 

svaramandala (swə′rəmΛndələ) n. santoor. [S]
zenana (zina′nə) n. part of house for seclusion of women, cf. mardana. [UH]
Курсивом в словарных статьях в большинстве случаев выделены ла-

тинские названия для обозначения объектов флоры и фауны: 
subabul (subabu′l), kubabul n. a sturdy, fast-growing, exotic leguminous 

tree, Leucaena leucocephala, introduced about 1970. [HU]
rohu (rəu′hu) n. large freshwater fish valued for food and sport, Eabeo 

rohita. [HU]  
В единичных случаях для обозначения орфографических вариантов, а 

также синонимичного понятия словарная статья представляет собой пере-
крестную ссылку (выделенную жирный шрифтом):  

yunani (juna′ni) a.: see unani.
rose-a′pple: see jamboo.  
Сравнение словарных статей в  CIWE и в других лексикографических 

продуктах OUP позволяет сделать вывод о меньшей степени унифициро-
ванности  и меньшем объеме информации, представленном в статьях1. 

В целом, все словарные статьи в анализируемой лексикографической 
работе отличаются лаконичностью и представляют собой лингвистический 
тип словарной статьи, знакомящий пользователя с основным значением 
описываемого понятия. 

Лексико-тематический анализ словарных статей CIWE позволяет вы-
явить интерес, проявляемый британскими и индийскими пользователями 
(гипотетическими) к культуре индийского субконтинента. 

Слова, представленные в глоссарии, можно условно отнести к сле-
дующим группам: “Material Culture”, “Spiritual Culture”, “Flora”, “Fauna”, 
“Geographical World”; отдельная группа представлена абстрактными суще-
ствительными, прилагательными, междометиями. Перекрестные ссылки, 
1 Так, в словарных статьях, например OED, представлена информация о принадлежности 
слова к определенной части речи, варианты произношения (при этом ударение ставится 
перед ударной гласной), частота употребления слова, грамматические особенности, 
происхождение и этимология слова, собственно определение слова, которое может 
содержать дополнительную энциклопедическую информацию (поданную другим шрифтом), 
цитатный материал.
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орфографические и грамматические варианты также представляют от-
дельную группу слов в анализируемом словаре.  

Объекты и явления материальной культуры Индии представляют наи-
более многочисленную группу (56% от общего числа вводов), которая, в 
свою очередь, подразделяется на категории, характеризующие разноо-
бразные предметы быта, язык и литературу, науку, монетарные единицы, 
реалии Индии, включая движения, институты, комитеты и т.д. Значитель-
ную категорию представляют словарные единицы, описывающие профес-
сии людей, названия каст и племен, титулов и пр. 

ashrafi (Λ′∫rəfi) n. (hist). gold coin. [A]
Badega (bæ′dəgə) n.  one of the tribal peoples living in the Nilgiris; (hist.) a 

northerner, i.e. Telugu. [T]
R.S.S. abbr. Rashtriya Swayamsevak Sangh, ‘national volunteer union’. [H] 
sanad (sΛ′nəd) n. grant; certificate. [UH] 
santoo′r, santi′r (sΛ-) n. many-stringed musical instrument mounted on 

legs, played by plucking with two plectrums or striking with two hammers. [?]
s(h)alwar (∫Λlwa′) n. baggy trousers. ~-kamee′z usual Punjabi dress for men 

and women. [UH] 
Вторая по численности лексико-тематическая группа “Spiritual Culture” 

(13% от общего числа вводов) представляет духовную культуру Индии. Эта 
группа также является разнородной и включает в себя, помимо имен богов, 
названий религиозных учений, понятия, связанные с календарем, наиме-
нования традиций, религиозных построек, соответствующих литературных 
произведений, а также людей (святых и их последователей).   

samya′ma (-ya′-) n.  the three final stages of yogic meditation. [S]
s(h)akti (∫Λ′kti) n. power; consort or wife of a Hindu god. S(h)a′kti the mother-

goddess. [S]  
Наименования флоры и фауны, как уже отмечалось [см., например, 4], 

несмотря на высокую степень эндемичности, составляют соответственно 
8,4% и 7,4% от общего числа вводов. 

as(h)oka (ə∫əu′kə) n. small evergreen tree with scarlet and orange flowers, 
sacred to Buddhists and Hindus, Saraca asoca. 

bajra, bajri (ba′d rə) n. kinds of millet, esp. Pennisetum typhoides. [HU] 
susu  (su′su) n. Gangetic dolphin, Platanista gangetica. [B]
zo, dzo n.  cross between a male yak and a domestic cow. [Tib] 
Абстрактные имена существительные, а также прилагательные и меж-

дометия вынесены в отдельную группу, составляющую 6,7% от общего чис-
ла вводов.

satya (sΛtjə) n. truth. ~meva jayate ‘truth alone triumphs’, India’s national 
motto. [S] 

shahba′sh (-ba′∫) int. well done! bravo! [UH] 
Такой же процент (6,7%) в глоссарии составляют грамматические фор-

мы слов: орфографические, деривационные: 
ru′bbee: see rabi.
sa-: see also s(h)a-.
sr-: see also s(h)r-.
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alim (a′-) n. singular of ulema. [A]
Значимой частью словарной статьи лексикографической работы, опи-

сывающей особенности лексики английского языка, распространенного 
за пределами Великобритании,  традиционно является этимологическая 
справка, представляющая опосредованную информацию о языковых кон-
тактах. CIWE не является исключением. Данные о происхождении слова 
даны для всех словарных единиц (за исключением аббревиатур, акрони-
мов и орфографических и грамматических форм). Анализ данной части 
словарной статьи свидетельствует, что слова, составляющие глоссарий, 
часто заимствованы из языков, распространенных на территории Индоста-
на и близлежащих территорий, а также  являются английскими единицами, 
получившими новые значения в индийском варианте английского языка. 

Наибольший процент заимствований, отраженных в словарной работе, 
восходит к санскриту – 21% от общего числа:

asura (əsu′rə) n. demon. [S] 
   Для слов, имеющих более позднее происхождение (несмотря на то, 

что они также восходят к санскриту) и заимствованных из идиомов хинди 
и урду, в этимологической ссылке указывается [UH] для 18% слов и [HU] – 
для 14%.  

bahadur (bəhha′dur) n. brave man; distinguished man; (hist.) title of honour, 
e.g. Khan ~, Rao ~. [UH]  

rohu (rəu′hu) n. large freshwater fish valued for food and sport, Eabeo 
rohita. [HU]

Идиом хинди указывается в качестве источника заимствования для 
11,3% слов; урду – лишь для 0,4%. 

sadhana (sa′dənə) n. religious training; discipline. [H]
awa′m n. people. ~i a. people’s. [U] 
Для 7% слов этимологическая помета не приводится. Эти слова могут 

быть условно разделены на следующие категории: аббревиатуры и акрони-
мы, имена собственные и географические названия, наименования племен 
и т.д. 

A.G.G. abbr. (hist.) Agent to the Governor-General, political adviser in 
princely States. 

si′sodia (sisəu′djə) n. (hist.) ruler of Udaipur State. [family name]
Sha′kespearian bridge n. foot-bridge of coir rope and bamboo strips. [C. 

Shakespear] 
Bangalore (bæ′ŋgəlכr) torpe′do n. tubular explosive. [place]  
Далее, 4,6% слов CIWE – это лексические единицы английского языка, 

значения которых трансформировались в индийском варианте.
ba′ckwaters, the (-wכtəz) n. the lagoons and canals of Kerala. [E]
rest-house n. dak-bungalow. [E]  
Для 2,6% указывается опосредованный путь заимствования в лексиче-

скую систему индийского варианта английского языка – из языков корен-
ного населения в агло-индийский, а затем в существующий вариант [AI<P], 
[AI<HU], [AI<UH], [AI<H] и собственно [AI]

ru′mble-tu′mble a. scrambled (eggs). [AI]
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sub-cheese n. everything. [AI<UH]
Персидский язык является источником для 3% заимствований: 
aram (ara′m) n. rest, repose [P]    
Заимствования из арабского языка составляют 2,8% от общего числа 

вводов: 
zakat (zəka′t) n. Koranic alms for the poor. [A]  
Тамильский и бенгальские языки являются источниками около 2% каж-

дый:
sambar (sa′mbə) n. sauce of dal, vegetables and spices. [T]
sandesh (∫o′ndei∫) n. Bengali sweet-meat of curled milk, sugar and pistachio 

nuts. [B]
Около одного процента словарных единиц представляют собой слова, 

заимствованные из языков гуджарати, португальского: 
talati (təla′ti) n. village accountant [G]
ayah (ai′jə) n. nanny; female servant. [Pg.]
Меньше процента составляют слова, происхождение которых восходит 

к языкам пушту, телугу, маратхи, сингалезского, непальского, а также латы-
ни:

Rohi′lla n. Afghan settles in Hindustan. [Push.]
areca (əri′kə) n. the palm Arecicatechu. ~-nut chewed in pan. [M]    
Отдельные слова пришли в индийский вариант английского языка (и 

нашли отражение в CIWE) из японского, мальдивского, ладаки (Ladaki), ки-
тайского, французского, каннада, кашмирского, малаялам, паджаби, тибет-
ского:

zebu (zi′bju) n. domesticated humped ox, Bos indicus. [F]
ri′ckshaw n. au′to~, scoo′ter-~, cy′cl-~ vehicles propelled by motor, motor-

scooter, or cyclist  [J]. 
Как свидетельствуют приведенные выше примеры, часть словарной 

статьи, описывающей этимологию слова, не является этимологической 
справкой в полном ее понимании. В данном словаре представлено указа-
ние источника заимствования или создания нового для английского языка 
в Индии слова. Однако и словари OUP, и ранние работы, описывающие ан-
глийский язык на колониальных территориях, уделяют значительно боль-
ше внимания этимологической информации (примером могут служить и 
Hobson-Jobson, и Austral English). Возможно, более расширенная этимоло-
гическая информация в отношении заимствованных единиц, взятая, напри-
мер, из словарей на исторических принципах (и не требующая отдельного 
исследования), не только бы украсила сам словарь, но и предоставила до-
полнительную историческую информацию, достойную внимания потенци-
альных читателей такой словарной продукции.        

Выводы:
Словарь Common Indian Words in English, выпущенный OUP, в целом, 

соответствует общим тенденциям данного издательства. Несмотря на то, 
что некоторые его составляющие (как на макро-, так и на микроуровне) 
представляют собой редуцированную форму в сравнении с соответству-
ющими частями других словарей OUP, такой подход со стороны автора 
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объясняется целью словаря и сутью лексикографической работы (словарь 
создавался как своего рода дополнение к существующим лексикографиче-
ским работам). 

Однако CIWE является не только частью парадигмы издательского 
дома OUP, но и частью парадигмы глобального английского и, соответ-
ственно, его лексикографии. В этой связи словарь нуждается в более глу-
боком лексикографическом анализе лексики, а также в сопоставлении его 
лексико-тематических групп как с лексико-тематическими группами других 
словарей индийского английского, так и словарей других ненациональных  
вариантов английского языка.   
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ФОНЕТИЧНІ МАРКЕРИ ІРЛАНДСЬКОГО ВАРІАНТА 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Ірландський варіант  англійської мови характеризується ситуацією двомовності, в 
якій проявляється вплив англійської мови, а також загальними тенденціями розвитку, 
притаманними національному і регіональним варіантам англійської мови.
Ключові слова: іраландський, сегментний, суперсегментний, висхідний, національний 
варіант.

Бубнов Д. В. Фонетические маркеры ирландского варианта английского язы-
ка. Для ирландского варианта английского языка характерна ситуация двуязычия, 
в которой проявляется влияние английского языка, а также общие тенденции раз-
вития, свойственные национальному варианту и региональным вариантам англий-
ского языка.
Ключевые слова: ирландский, сегментный, суперсегментный, восходящий, нацио-
нальный вариант.

Bubnov D. Phonetic markers of Irish English. Bilinguism in Ireland is a historical process 
which has influenced the development of the Irish variant of English. In this process there 
were developed strong political cultural and economic ties, however England has always 
dominated, and thus influenced differences between two languages – English and Irish. In 
the bilingual situation, both general tendencies of the development of the national language 
and the English influence are revealed in the Irish variant of the English language. These 
differenced occur on both segmental and supersegmental levels.
On the segmental level such characteristic features as absence of long vowel phonemes, 
monophthongization of diphthongs, lengthening of vowels in unstressed position.
Domineering position of Rising terminal tone is the common feature of Irish prosody, which in 
combination with high level of final syllables create a reliable marker of Irish speakers regional 
identity.
Key words: Irish, segmental, supersegmental, rising, national variant.

Практично всі розвинені мови світу є складним комплексом, що 
складається з безлічі вимовних варіантів, існування яких викликано 
різнорідними екстралінгвістичними факторами (приналежність комуніканта 
до різних класових, вікових верств), що вливають на вибір фонетичних 
стереотипів. І хоча наявність таких стереотипів є об’єктивним фактом, 
наразі напрямом багатьох лінгвістичних студій є вивчення системотвірного 
характеру ідентифікуючих маркерів мовленнєвої поведінки мовця.

На розвиток ірландського варіанта англійської мови вплинула ситуація 
двомовності, що склалася історично. Дослідники мовної ситуації в 
республіці Ірландія (В. П. Калигін, А. А. Корольов, О. О. Куреня, Б. Куів та ін.) 
відмічають, що двомовність в Ірландії можна розділити на чотири періоди: 
1) початок британського вторгнення (XII-XVI ст.), що характеризується 
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плавним і поступовим витісненням ірландської мови англійською, однак 
ірландська мова   все ще домінує у суспільстві;   2) дискримінація ірландської 
мови   (XVII – перша половина ХІХ ст.), у  результаті чого ірландська 
мова була практично повністю витіснена англійською з основних сфер 
функціонування, зберігшись в основному у побуті в   сільській   місцевості;   
3)   посилення   боротьби   за   незалежність   від Великої Британії  та  
повернення ірландській  мові   статусу офіційної мови країни (друга по-
ловина ХІХ – перша третина XX ст.); 4) повернення ірландській мові 
статусу офіційної мови, зростання її престижу (ХХ – початок ХХІ ст.), при 
цьому небагато носіїв володіють нею, що пояснюється тривалою відмовою 
від її використання.

 На думку дослідників P. L. Henry та J. Edwards [7; 9], у XIX ст., коли 
необхідність володіти англійською мовою стала особливо гостро для кож-
ного ірландця, але ірландська мова ще не була забутою, зароджується так 
звана англо-ірландська мова.  Її лінгвістичні особливості можна назва-
ти соціально-обумовленими. Прагнення носія ірландської мови говорити 
англійською змушує його вживати вивчені їм слова, значення  яких  він   ча-
сто   розуміє  невірно,але вживає  їх  у конструкціях, властивих ірландській 
мові.   Про   цей   механізм   пише Е. Хауген, розглядаючи тенденції мовної 
поведінки при білінгвізмі. Він відзначає, що для мовця природним є прагнен-
ня використовувати в  мовленні новою мовою «вивчену раніше лінгвістичну 
модель» –  модель рідної мови  [8, 81]. 

У ході історичного розвитку двох націй між ними були сформовані міцні 
військові, політичні, економічні та культурні зв’язки, що, однак, передбачало 
домінування набагато більш сильної й густонаселеної Англії. Велику роль 
також зіграли  відмінності між  англійською   та ірландською  мовами,   а  та-
кож високий ступінь культурного значення, який надається мові в Ірландії, 
де вона вважається одним із символів національної ідентичності, нарівні з 
літературою, історією, традиціями.  

Метою пропонованої роботи є вивчення фонетичних характеристик  
як сегментних, так і суперсегментних у мовленні ірландців та визначення 
ідентифікуючих фонетичних маркерів ірландського варіанта англійської 
мови.

Завданням дослідження було визначення мелодичних моделей 
мовленнєвої поведінки  ірландців і складання фонетичного портрета 
ірландця з урахуванням особливостей сегментного рівня.

Матеріалом дослідження є монологічні квазіспонтанні відрізки мовлен-
ня ірландців, представлені в записах International Dialects of English Archive. 
Тривалість звучання експериментального матеріалу складала 2 години 40 
хв. 

Розвиток конкретної мови у двомовному суспільстві може відбуватися 
за трьома напрямками. Як стверджує У. Вайнрайх, у випадках, коли перед 
особою або групою осіб, що звичайно користуються однією мовою, постає 
завдання засвоєння другої мови, є низка можливостей. По-перше, перша 
мова може бути взагалі замінена другою мовою. У цьому випадку має місце 
мовне зрушення.  По-друге, обидві мови можуть уживатися поперемінно, 
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залежно від обстановки, тоді можна говорити про переключення коду, 
тобто перехід з однієї мови на іншу і навпаки.  По-третє, може відбутися 
злиття двох мов у одну мовну систему [1, 28]. Цю точку зору підтверджує                         
О. О. Селіванова, говорячи про те, що «не існує мов, повністю позбавлених 
елементів змішування» [5].

 Таким чином, для ірландського варіанта англійської мови характерним 
є вплив англійської мови, а також спільні тенденції розвитку притаманні 
національному варіанту  і регіональним варіантам англійської мови.

Розглянемо особливості сегментних та суперсегментних одиниць 
іраланського варіанта англійської мови у працях вітчизняних та зарубіжних 
дослідників.

На сьогодні, існує кілька фундаментальних праць, присвячених 
ірландській англійській. Це праці Дж. Хогана [10], Дж. Л. Каллена [11], А. Блісс 
[6], О. О. Куреня [4] та ін., які присвячені дослідженню соціолінгвістичної 
ситуації в Ірландії,  статусу ірландської мови, а також особливостям 
діалектів різних регіонів Ірландії. Робота Дж. Л. Каллена присвячена мов-
ленню мешканців Ірландії. Сегментні особливості голосних у мовленні 
мешканців м. Тулламор виражаються у відсутності відмінностей між довги-
ми і короткими голосними, у тенденції до подовження короткого голосного 
.у фінальній позиції [ו]

Тривалість наголошеного голосного залежить від того, який приголос-
ний звук йде за голосним, при цьому приголосний також набуває більш три-
валого звучання.

До наступних вокалічних особливостей мовлення мешканців Ірландії 
можна віднести наступні: делабіалізація голосного [u], який в мовленні, осо-
бливо мешканців сільської місцевості, звучить як [Λ].  Ця тенденція виявле-
на також у мовленні молоді, особливо підлітків. 

Вплив ірландської мови проявляється й у появі трьох голосних фонем, 
які відсутні в Received Pronunciation (RP) – звук [е:] у слові pale, [o:] у слові 
 no  та [וu] у слові grow. Відбувається зміна низки голосних звуків: голосні се-
реднього і заднього рядів замінюються голосними переднього ряду [е] → [і]. 

Відбуваються й якісні зміни: не тільки наголошений, але й ненаголоше-
ний голосний [ə] звужується до [і].

Якісних змін зазнають і дифтонги, відбувається монофтонгізація 
дифтонгів:

[еו], [аו] → [е], [а]
[uə] [וə] → [u] [ו]
У словах such, love голосний середнього ряду замінюється голосним 

переднього ряду [u].
Голосні заднього ряду [כ:], [כ], [a:] замінюється голосним переднього 

ряду, втрачають свою тривалість і просуваються до центру фонетичного 
простору.

Джефрі Каллен, який вивчає мовлення мешканців півночі Ірландії м. Ма-
наган пояснює подібні зміни голосних тим, що до середини ХХ ст. основною 
мовою місцевих мешканців була ірландська. Робота Дж. Л. Каллена була 
також присвячена вивченню мовлення представників ірландського варіанта 
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англійської мови. Автор зазначає, що сегментні особливості виражаються в 
пропущенні звука [h], а також заміни у закінченнях –ing [וŋ] на [וn] і в подо-
вжених приголосних. 

Дж. Л. Каллен також зазначив тенденцію до одного наголосу у словах, 
в яких у стандартній англійській вживається подвійний наголос у словах  
green house [grו:n’haυs], ice-cream [aוs’krו:m]. 

На   інтонаційному   рівні   в   мовленні   мешканців м. Манаган  були 
відзначені наступні характеристики. По-перше, ядерний тон реалізується 
не тільки на наголошеному складі, а поширюється (у багатоскладових сло-
вах) i наступні занаголошені склади. На відміну від RP, занаголошені склади 
при цьому характеризуються    більшою    тривалістю    та інтенсивністю, ніж 
наголошені.    По-друге,    відзначено    використання висхідно-спадного кон-
туру в нейтральних висловленнях, причому з широкими діапазон підйому і 
падіння [Дж. Каллен]. 

Представлене в нашій роботі дослідження сегментних і суперсегмент-
них особливостей мовлення ірландців здійснювалося на підставі комплекс-
ного аудиторського й акустичного аналізу, який проводився у наступній 
послідовності:

– виявлення сегментних особливостей у вимові ірландців.
– визначення мелодійних характеристик у корпусі дослідження, з 

виділенням ядрового тону та характеру перед’ядрової частини синтагми;
Аудиторами-філологами були відзначені наступні сегментні особливості 

в досліджуваному мовленні ірландців – представників півдня Ірландії.
1. Монофтонгізація дифтонгів [аו],  [еו], [əυ], [uə] і заміна їх на довгі моно-

фтонги [а:], [е:], [ə:], [u:]. Як, наприклад, у словах go, fine ice, wait, poor, race, 
rice, poe та ін.

2. Звук [ו] у словах every, many, charity, city в ненаголошеній позиції 
подовжується і набуває довгого звучання дифтонга [ו :].

3. Довгі голосні [а:], [כ:] втрачають своє закрите положення і пересу-
ваються в центр фонетичного простору; при цьому звучання [kа:d], [sכ:t] 
прирівнюється до [pכt], [dכk], [sכd].

4. Монофтонг [æ] втрачає своє напівдовге звучання і вимовляється як 
[е] або [а:]: family, that, pat, flat.

5. У словах, що містять монофтонг [Λ] – club, but, plug, husband – 
вимовляється нейтральний звук [ə].

6. Аудитори також відзначили глитання початкових ненаголошених го-
лосних, фонеми [h] у початковому положенні.

7. Трансформація [ju:] в [u] у словах: situation, suitcase, insecure та ін.
Результати дослідження надсегментних особливостей у мовленні 

мешканців Ірландії, а саме передтермінальної частини інтонаційного кон-
туру показали, що в цілому номенклатура шкал у мовленні досліджуваних 
інформантів збігається з базовими видами шкал, зафіксованих у мовленні 
британців, а саме: спадна – 14%, висхідна – 22%, рівна – 16%, ковзна – 
15%, інші види шкал – 23%.

Наведемо приклад ковзної шкали у мовленні мешканки північної 
Ірландії:
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 I’m currently studying in^Dublin || but I’m originally from a little 
`place; || the place I live is just outside /Monaghan || \more to the /north, | so 
I would probably have slight i nfluence of a County^accent

Спадна шкала, яка складає 14% випадків вживання не є рекурентною в 
мовленні досліджуваних інформантів. Її вживання свідчить про вплив бри-
танського варіанта англійської мови на мовлення ірландців. Висхідна шка-
ла, яка є домінуючою в мовленні мешканців Ірландії складає 22% вживання, 
причому її використання більш характерно для мовлення мешканців півдня.

Невеликий відсоток вживання складає і рівна шкала, яка надає мов-
ленню нейтрального, монотонного характеру. Найменший відсоток вживан-
ня цього виду шкали зафіксований у мовленні мешканців півночі Ірландії 
(4,5%).

Діапазон висхідного руху ЧОТ варіює від 144 Гц до 119 Гц на півночі (м. 
Манаган) і від 175 Гц до 128 Гц на півдні країни (м. Корк).

Рівний термінальний тон посідає друге місце за частотністю вживан-
ня на півдні Ірландії, де він використовується у 22% випадків. На півночі 
частотність рівного тону дещо менша і складає 18,5% випадків вживання.

Третім за частотністю є висхідно-спадний термінальний тон. Його 
діапазон складає від 125 Гц до 108 Гц на півночі Ірландії і від 128 Гц до 111 
Гц на півдні. Інтервал діапазональних характеристик незначний і свідчить 
про вузький тональний діапазон мовлення (табл. 1).

           
Таблиця 1

Частотність термінальних тонів у мовленні представників півночі 
і півдня Ірландії (у %)

Таким чином, загальноірландськими характеристиками, відзначеними 
на півночі і півдні країни, є домінуюче положення висхідного термінального 
тону, а також дуже низька частотність спадного термінального тону і 
відсутність випадків вживання спадно-висхідного тону.

У діапазональних характеристиках спостерігається тенденція до 
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підвищення тонального рівня початку і завершення руху ЧОТ від півдня до 
півночі.

Висхідний термінальний тон, є найбільш вживаним у мовленні 
досліджуваних інформантів, а його частотність у мовленні мешканців півдня 
Ірландії складає 38%.

Проілюструємо вживання висхідного тону в мовленні мешканки м. Корк:
That was a /dumb story. || Um,  what I’m /passionate about, || I’m ‘passionate 

about  /Kayla || I’m ‘passionate about my /garden. || I’m ‘passionate about my /

flowers. || I’m ‘passionate about my ciga/rette.|| I’m ‘passionate about ‘winning /

money the other day, || mmuhh…..

Проаналізувавши отримані результати, можна зробити висновок про те, 
що превалювання висхідного термінального тону як у фінальних, так і у не 
фінальних позиціях, як в емоційно забарвлених, так і в нейтральних вис-
ловлюваннях є особливістю ірландської інтонації  і у комбінації з висотним 
рівнем фінальних складів, подовженням голосних у ненаголошеній позиції, 
монофтонгізацією дифтонгів складає мовленнєвий репертуар ірландця.  

Рекурентність висхідного і рівного тонів пояснюється також кельтським 
впливом на інтонаційну і вимовну систему ірландського варіанта англійської 
мови. Отже, така мовленнєва поведінка характеризує ірландців як таких, 
що володіють просодичними засобами для увиразнення відокремлення 
мовленнєвих сегментів.
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РОЛЬ ВЛАСНИХ НАЗВ У СТЕРЕОТИПІЗАЦІЇ ОБРАЗІВ 
ПЕРСОНАЖІВ ЕЛЕКТРОННИХ ІГОР

В статті вивчається зв’язок між віртуалміфонімами та стереотипними образами 
персонажів електронних ігор. Виділено основні групи архетипних і стереотипних 
образів у фентезійному сетингу на прикладі електронної гри Witcher 3: The Wild Hunt 
та проаналізовано основні тенденції в їх номінації.
Ключові слова: ономастика, електронна гра, віртуалміфонім, архетип, стереотип.

Варбанец Т.В. Роль имён собственных в стереотипизации образов персона-
жей электронных игр. В статье изучается связь между виртуалмифонимами и 
стереотипными образами персонажей электронных игр. Выделены основные груп-
пы архетипических и стереотипных образов в фэнтезийном сеттинге на примере 
электронной игры Witcher 3: The Wild Hunt и проанализированы основные тенденции 
в их номинации.
Ключевые слова: ономастика, электронная игра, виртуалмифоним, архетип, сте-
реотип.

Varbanets T.V. The role of personal names in creating stereotypical electronic game 
characters. Over the recent years, electronic games gradually gained strong influence on 
the psychological development of people, especially the younger generation, and the trend is 
currently gaining further momentum. They have been little studied, even less so by linguists, 
which makes the object of the study, linguistic peculiarities of electronic games, highly topical. 
The subject of this research is the role of personal names that nominate characters in electronic 
games. Due to the large amounts of information an ordinary human being has to process every 
moment in life, our mind tends to search for patterns and stereotypes everywhere, including 
literature, movies, and electronic games. Two types of character classification types were 
singled out: archetypical and stereotypical. The main types of characters in fantasy setting 
electronic games (using Witcher 3: The Wild Hunt as the source of material) according to both 
were enumerated. Afterwards, the peculiarities of nomination of each type was analyzed.
Key words: onomastics, electronic game, electronic game name, archetype, stereotype.

Наразі дедалі популярнішим стає такий формат розваг, як електронні 
ігри. Все частіше про ігри говорять як про предмет духовної культури людства, 
оскільки вони мають безпосередній вплив на психіку його представників, 
зокрема молоді – електронні ігри стають джерелом стереотипів, рольових 
моделей, етичних норм, алюзій, мовленнєвих штампів, знань про довкілля 
тощо. Наразі постає питання про те, чи стали вони в один ряд з книгами 
та фільмами в цій ролі, тобто, інакше кажучи, чи стали вони самостійним 
видом мистецтва.

Аристотель зазначає, що всі види мистецтва є імітацією довкілля, 
створеною задля «отримання задоволення при перегляді», відрізняється 
лише засіб імітації, так, художник «використовує краски і форму», танцю-
рист – «ритм», а «словесна творчість користується прозою і метрами» 
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[див. докл. 1]. Гегель виділяє п’ять видів мистецтва згідно з його позицією, 
що «наповненням мистецтва є ідея, а його формою – сенсорне, образне 
втілення» [7,75]: архітектура, скульптура та мистецтва романтичної фор-
ми (живопис, музика, поезія) [там само, с. 89-96]. Можемо висновувати, що 
обидва філософи розділяють мистецтва за шляхом вираження авторської 
ідеї. Є й інші, пізніші, класифікації, наприклад, розділення мистецтв на 
образотворчі, тобто ті, що «відтворюють одиничні явища» – щось конкрет-
не, до яких належать література, скульптура, живопис тощо, та експресивні, 
які відтворюють «загальний характер переживання», наприклад, скульпту-
ра, танець тощо [8,112]. Б.Р. Віпер же розділяє мистецтва на часові (їх про-
дукт – духовний, наприклад, музика, література, тощо) й просторові (їх 
продукт – матеріальний, наприклад, скульптура, архітектура, тощо). Як ба-
чимо, автори цих двох класифікацій розділяють мистецтва за характером 
кінцевого результату авторської творчої діяльності. Підводячи підсумок, мо-
жемо висновувати, що мистецтво є вираженням авторської ідеї за допомо-
гою певного засобу задля надання задоволення адресатові.

Оскільки електронні ігри підпадають під наведений вище опис, все 
частіше звучать думки, що електронні ігри входять у категорію творів ми-
стецтва: їх називають «інтерактивними оповіданнями» [див. докл. 9], а Вер-
ховний суд Америки в 2011 р. офіційно поставив електронні ігри в один ряд 
з книгами, фільмами, спектаклями тощо [10]. Всі наведені жанри є різними 
формами оповідання, що дає можливість при аналізі електронних ігор та-
кож оперувати такими поняттями як сюжет, композиція, художній образ, 
персонаж тощо. Саме через це в попередніх розвідках назви електронних 
ігор (віртуалміфоніми) було віднесено до категорії ідеонімів і було окресле-
но їх лінгвальну специфіку [див. докл. 3, 4], а також створено їх денотатно-
номінативну класифікацію [див. докл. 5], виходячи з положень літературної 
ономастики.

Як було зазначено вище, кожне мистецтво імітує довкілля. Задля до-
сягнення цієї мети в літературі використовуються імітація нормального про-
цесу пізнання людиною навколишнього середовища – в оповіданні створю-
ються численні образи, які, в класичному розумінні терміну, є «результатом 
реконструкції об’єкту в свідомості людини» [11]. Образи в оповіданні фак-
тично є штучно створеними письменником образами, які можуть більш або 
менш відтворювати принципи створення образів, які виникли б у людини 
при безпосередньому пізнанні об’єкту матеріальної дійсності. Однак слід 
зазначити, що образи, які є результатом нормальної психічної активності 
людини, відрізняються від художніх образів тим, що «при створенні 
[останніх] активно використовується уява: вони не просто відтворюють…, 
а згущають і концентрують… задля [створення] оцінного ставлення» [8, 
113]; вони є «специфічною формою і способом відображення життя» [2, 10]. 
Майстерність же художника криється в умінні створити правдоподібні об-
рази.

Велика кількість сенсорної інформації, яку людині необхідно оброб-
ляти кожний момент життя призвела до того, що людині стало властиво 
класифікувати і намагатись виділити послідовності у всьому навколо зад-
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ля спрощення задачі з інтерпретації струму інформації та пошуку найбільш 
вірогідних сценаріїв розвитку подій у майбутньому. Це є істинним і для 
сприйняття творів літератури – в більш-менш великому оповіданні можуть 
зустрічатись сотні художніх образів. Людина автоматично класифікує кож-
ний з образів на основі певних фонових знань, які є в культурі.

Такі типові образи можна на дві категорії [там само, 8]: більш глибинні 
архетипи – «первісні вроджені психічні структури, вияви родової пам’яті, 
історичного минулого етносу, людства, їхнього колективного позасвідомого, 
що забезпечує цілісність і єдність людського сприйняття й виявляється у 
знакових продуктах культури» [12, 40]; та більш поверхневі, проте також 
часто відтворювані стереотипні образи, які є «прототиповими, взірцевими 
схемами поетичного мислення, що відбивають укорінені, усталені знання 
про предмети, явища та події реального та уявного світу» [2, 8]. Образи, що 
не є типовими, виділяються в категорію новообразів [там само].

Як було зазначено вище, через те, що електронна гра є формою 
оповідання, до неї можна застосувати таке поняття, як художній образ. Че-
рез велику кількість електронних ігор художні образи, які використовуються 
при створенні світу гри також зазнають стереотипізації. Більш того, різні 
електронні ігри розділяються за типовим набором, який ми будемо назива-
ти сетингом, який включає в себе типові класи героїв, раси, конфлікти сю-
жету, довкілля, локації, здібності героїв тощо. Велику роль у цьому процесі 
грає також власне ім’я, тобто віртуалміфонім. Далі наведено перелік типо-
вих образів у фентезійному сетингу на прикладі гри Witcher 3: Wild Hunt:

•	 Свій – перша категорія образів гри, яка базується на базовій 
архетипічній дихотомії Карла Юнга Свій/Чужий. До цієї категорії в грі 
Witcher 3 належать уродженці північних королівств. Всі вони представлені 
білошкірими персонажами, які говорять без акценту мовою локалізації. 
Саме такий вибір «своїх» можна пояснити тим, що студія, що створила гру, 
знаходиться в Польщі, через що персонажі цієї категорії отримали типові 
західноєвропейські імена чи схожі на них. Деякі представники цієї категорії: 
жінка місцевого барона Anna Strenger, яка має популярне європейське ім’я 
та прізвище германського походження; головний герой гри – мисливець на 
монстрів Geralt of Rivia, який має дещо змінену форму імені германсько-
го походження Gerald та відтопонімний компонент of Rivia, який вказує на 
місце походження цього персонажу, що сформовано від англо-французько-
го кореня rivere (річка) та суфікса -ia, який є типовим суфіксом для утворен-
ня топонімів [13]; шеф розвідки Sigismund Dijkstra, який має ім’я німецького 
походження й прізвище датського походження;

•	 Чужий – друга сторона архетипної дихотомії Карла Юнга Свій/Чу-
жий, яка охоплює націю агресорів в грі – Імперію Нільфгард, яка воює проти 
північних королівств. Ця імперія в грі є взірцем тоталітаризму, націоналізму, 
расизму та жорстокості. Вони відрізняються від героїв категорії «Свій» 
зовнішністю, мовою та поведінкою. Типові представники цієї категорії: 
військовий командир Arnold aep Bluhm, який має ім’я і прізвище германсько-
го походження разом з вигаданим прийменником aep, який виконує функцію 
прийменника von; імператор Emhyr var Emreis (який має титул вигаданою в 
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грі мовою Elder Speech (яка базується на валлійській мові) Deithwen Addan 
yn Carn aep Morvudd «Біле полум’я, що танцює на могилах своїх ворогів»), 
етимологію ім’я якого встановити не вдалось, єдині припущення – це те, 
що Emhyr за звучанням нагадує ether, а var є прийменником на кшталт 
von; аристократ Morvran Voorhis, який має валлійське ім’я та голландську 
фамілію. Як ми бачимо з наведених прикладів, імена всіх персонажів цієї 
категорії об’єднує великий ступень екзотичності.

Окрім архетипних образів також можна виділити в цій грі ще й стереотипні 
образи для фентезійного сетингу:

•	 Норд, чи житель північних регіонів. Як правило, в електронних іграх 
їх образ базується на стереотипному образі вікінга – суворого, відважного, 
досвідченого моряка, який в бою обирає сокиру чи бойовий молот, любить 
шумні вечірки тощо. Всі з перерахованих рис притаманні й жителям островів 
Skellige в досліджуваній грі. Кілька персонажів цього класу: наїзниця Astrid 
the Vipress, яка має скандинавське ім’я разом з прізвиськом, що вказує на 
її здібності; суднобудівник Bjorg, який має типове скандинавське ім’я; лідер 
островів Crach an Craite, етимологію ім’я якого встановити не вдалось, про-
те частина an може співпадати з означеним артиклем an в ірландській мові;

•	 Ельф, стереотипний образ якого в фентезійному сетингу є наступним: 
мудрий, загадковий, носій високої культури і часто сноб по відношенню до 
інших культур. Представниками цього класу в досліджуваній грі є антагоністи-
ельфи Caranthir Ar-Feiniel, ім’я якого є запозиченим з творів Дж. Р.Р. Толкіна 
і має вигадану автором етимологію з штучної ельфійської мови, та головний 
антагоніст Eredin Bréacc Glas, ім’я якого має невизначену етимологію, а дво-
компонентне прізвище співпадає з ірландським «зелена форель»;

•	 Вампір, стереотипний образ якого в фентезійному сетингу – над-
звичайно потужний, проте інтелігентний та аристократичний. Цьому опису 
відповідає друг головного героя гри Emiel Regis Rohellec Terzieff-Godefroy, 
багатокомпонентне ім’я якого нагадує про відповідну аристократичну 
традицію, деякі компоненти якого мають французьке походження (Emiel, 
Godefroy), деякі – слов’янське (Terzieff);

•	 Гном, типовий образ якого – малий, проте здібний, талановитий 
інженер і робітник. Деякі персонажі цього класу: друг головного героя Zoltan 
Chivay, який має угорське ім’я, а прізвище якого співпадає з топонімом 
в Перу; Caleb Stratton, який має ім’я давньоєврейського походження та 
прізвище латинського походження.

Як ми бачимо з наведених вище даних, власні імена персонажів 
відіграють важливу роль у формуванні його образу. Імена розділяються за 
діхотомією свій/чужий на більш-менш звичні та екзотичні, відповідно. Імена 
персонажів, що належать до різних категорій стереотипних образів, також 
мають власні особливості – імена нордів мають скандинавське походжен-
ня, ельфів – екзотичну етимологію на кшталт модифікованої ірландської 
чи валлійської мови, вампірів – підкреслюють аристократичне походжен-
ня їх носіїв, гномів – дещо екзотичне походження, проте не до такого сту-
пеня екзотичне, як у представників групи «чужі». В подальших розвідках 
планується поглибити вивчення співвідношення екзотичності імені персо-
нажу і його ролі в сюжеті електронної гри. 
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ АНГЛОМОВНИХ ГЕМЕРОНІМІВ

Стаття присвячена аналізу структурних і мотиваційних особливостей 
гемеронімів, що позначають радіоновини. Розподілено ідеоніми на однокомпонентні, 
двокомпонентні та багатокомпонентні структури; на прості, складні та складені. 
Під час мотиваційного аналізу власних назв на позначення радіопрограм було виокрем-
лено типи їхньої мотивації.
Ключові слова: ідеонім, гемеронім, структурні типи, мотивація, радіоновини.

Васильева О.А. Структурно-семантические особенности функционирования 
англоязычных гемеронимов. Статья посвящена анализу структурных и мотива-
ционных особенностей гемеронимов, обозначающие радионовости. Распределены 
идеонимы на однокомпонентные, двухкомпонентные и многокомпонентные струк-
туры; на простые, сложные и составные. Во время мотивационного анализа соб-
ственных имен для обозначения радиопрограмм было выделено типы их мотивации.
Ключевые слова: идеонимы, гемероним, структурные типы, мотивация, радионо-
вости.

Vasylieva O.O. Structural-semаntical peculiarities in the functioning of English 
gemeronyms. The article is dedicated to the analysis of structural and motivational peculiarities 
of gemeronyms, namely the proper names of radio news, a subclass of ideonyms. According 
to the different ratings of online and offline press, one hundred US radio programs have 
been chosen as the material of this research. Gemeronyms are divided into one-component, 
two component and multicomponent structures; simple, complex and compound. One 
component gemeronyms are without or with derivational affixes. Compound gemeronyms are 
subdivided into composites, affixational composites and abbreviations. Two-component and 
multicomponent  gemeronyms are related to word combinations and sentences. Motivation is 
presented in two different ways: formal and semantical link between words as signs (relative 
motivation) and a link between signs and their referents (absolute motivation). Having analyzed 
gemeronyms we established the types of their motivation. Combined motivation which unites 
possessive and substantial motives take the leading place in English gemeronyms. English 
gemeronyms` peculiarity  lies in the use of compound multicomponent onyms with possessive 
and substantial motivation.
Key words: ideonym, gemeronym, structural types, motivation, radio news.

Розвиток ономастики як розділу лінгвістики, «який вивчає власні імена 
(оніми) у різних аспектах» [10, 517], «досліджує сутність, специфіку, будову, 
групування, походження, закономірності функціонування та розвиток влас-
них назв» [1, 236], призводить до поступового розширення обсягу об’єкта 
дослідження за рахунок нових чи малодосліджених розрядів та підрозрядів 
власних назв. Ідеоніми як окремий розряд власних назв привертає увагу ба-
гатьох ономатологів, зокрема О. В. Суперанської [6], М. М. Торчинського [8], 
М. Г. Луннової [2], Н. Михайличенко [3], М. М. Цілиної [9], Ю. М. Подимової 
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[5] та ін. Попри досить високий ступінь зацікавленості вчених різнобічними 
аспектами функціонування цього розряду пропріальних одиниць, англомовні 
ідеоніми досі залишаються поза увагою дослідників, що робить дану роботу 
актуальною.

Загальноприйнятими є такі дефініції терміна ідеонім – власні назви, 
які мають денотати в розумовій, ідеологічній та художній сферах людської 
діяльності [11,  61]; «власна назва окремого об’єкта культури, науки, мистецт-
ва, взагалі духовності» [10, 94], що, на наш погляд, не повністю висвітлює 
сутність цього розряду власних назв. Пропонуємо уточнити даний термін на-
ступним чином: ідеонім – це власна назва результату людської творчої 
діяльності, яка має духовну, інтелектуальну та мистецьку цінність.

Денотатно-номінативна класифікація ідеонімів була детально розро-
блена М. М. Торчинським, який розділив їх на такі підкласи: 

1) артіоніми – власні назви творів мистецтва; 
2) бібліоніми – власні назви текстів; 
3) гемероніми – власні назви засобів масової інформації; 
4) поетоніми – власні назви художнього мовлення; 
5) артіфрагментоніми – власні назви, засвідчені у творах мистецтва; 
6) хрононіми – власні назви проміжків часу [8, 124]. 
Всі ці підкласи ідеонімів мають у зазначеній класифікації подальший 

розподіл. У цій розвідці зупиняємося на детальному аналізі гемеронімів, 
тобто власних назв засобів масової інформації. М. М. Торчинський поділяє 
на пресоніми (друковані ЗМІ) та електрононіми (електронні ЗМІ) за спосо-
бом передавання інформації  [8, 131–132], причому до них вчений відносить 
також і радіо- та телепередачі, що, на думку вченого,  має стосуватися не 
розважальних чи освітніх, а виключно інформаційних новин, наприклад, 
газета The Times, журнал The Time, Інтернет-портал новин censor.net, 
радіоновини BBC World Service Radio News. 

Видається на разі актуальним проаналізувати як структурні, так і 
мотиваційні особливості гемеронімів, що позначають радіоновини, що 
і є метою даної статті. Об’єктом дослідження послугували англомовні 
гемероніми, предметом – власні назви на позначення радіоновин в аспекті 
їхніх семантико-структурних особливостей. Матеріалом дослідження 
було обрано 100 найпопулярніших радіопрограм США, обраних на основі 
рейтингів у друкованих та електронних виданнях.

Згідно з ономастичною традицією [7; 4; 11; 8; 10], розподіляємо ідеоніми 
на однокомпонентні, двокомпонентні та багатокомпонентні структури; 
на прості, складні та складені. До однокомпонентних належать ідеоніми, 
які виражено непохідними та простими похідними (суфіксальними й 
префіксальними) словами. Складні ідеоніми розмежовуються на влас-
не композити, афіксальні композити й абревіатури. Двокомпонентні й 
багатокомпонентні ідеоніми можуть бути представленими словосполучен-
нями й реченнями. Застосувавши подану класифікацію до гемеронімів на 
позначення радіопрограм, виокремлюємо наступні структурні типи:

1) Однокомпонентні гемероніми виявилися взагалі непоширеними се-
ред власних назв, що позначають радіопрограми. Було виокремлено лише 
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єдиний випадок використання власне композита Marketplace, що стано-
вить 1% від загальної кількості вибраних онімів. 

2) Двокомпонентні гемероніми є значно більш поширеними – 33 % від 
загальної кількості. Переважно цей структурний тип представлено слово-
сполученнями (30 %), з такими структурними моделями: ПРИКМЕТНИК + 
ІМЕННИК (Pure American,  Morning Edition, Fresh Air), ІМЕННИК + ІМЕННИК 
(The Lia Show, The Savage Nation), ІМЕННИК + ПРИКМЕТНИК (Delilah Adult); 
а також словосполуками (Coast to Coast).

3) Багатокомпонентні гемероніми є найчисленнішими, бо їхня загаль-
на частка становить 66 %, 63 % з яких представлено словосполученнями. 
Серед них переважає комбінація ІМЕННИК + ІМЕННИК + ІМЕННИК (The 
Thom Hartmann Program, The Alex Jones Show, The Mike Gallagher Show), 
що будується з імені й прізвища ведучого, які скомбіновані з жанром програ-
ми. В одному випадку першим елементом виступає абревіатура BBC World 
Service. Ще один гемеронім складався з таких компонентів: ЗАЙМЕННИК + 
ІМЕННИК + ДІЄПРИКМЕТНИК (All Things Considered). Крім того, з вибірки 
було вилучено словосполуки загальною кількістю 2 % на кшталт Live from 
Here, а також 1 % речень – Wait Wait... Don’t Tell Me!

Загальне співвідношення структурних типів цього підкласу гемеронімів 
можемо унаочнити в наступній таблиці, а також в діаграмі:

Таблиця 1
Структурні типи англомовних гемеронімів 

на позначення радіопрограм

Як можемо  побачити  в наведених підрахунках, провідні позиції 
посідають багатокомпонентні, переважно трикомпонентні, складені 
гемероніми-словосполучення.
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Рис. 1. Співвідношення структурних типів англомовних гемеронімів 
на позначення радіопрограм

Що стосується мотиваційної класифікації гемеронімів на позначення 
радіопрограм, то слід зауважити, що мотивація трактується двома різними 
шляхами: як формальний і семантичний зв’язок між словами як знаками, 
тобто як відносна мотивація, та як зв’язок між знаками і їхніми денотатами, 
тобто як абсолютна [12, 481]. Узагальнивши мотиваційні класифікації влас-
них назв, М. М. Торчинський запропонував таку [8, 187–192]:

1) квалітативні оніми, що мотивовані характерними ознаками денота-
та, що відбиваються так чи так у назві радіопрограми, наприклад, All Things 
Considered, Fresh Air, The Savage Nation; 

2) сутністі ідеоніми вказують на функції денотата, що у ’чистій’ формі 
в нашій вибірці виокремлено не було. Однак варто зауважити, що саме 
сутнісний компонент є обов’язковим для власних назв радіопрограм з 
комбінованою мотивацією, наприклад, The Glenn Beck Program, The Dave 
Ramsey Show; 

3) локативні власні назви певним чином вказують на місцезнаходження 
їхніх денотатів, що було виявлено лише в одному випадку, тобто цей тип 
мотивації не є поширеним для досліджуваного класу онімів: Coast to Coast; 

4) темпоральні оніми пов’язані з часом виникнення їхніх денотатів, 
або ж певною вказівкою на час виходу в ефір програми, наприклад, Morning 
Edition; 

5) посесивні оніми вказують на право власності на денотат, що не є ак-
туальним для ідеонімів цієї групи; хоча багато власних назв із комбінованою 
мотивацією мають цей компонент, наприклад, The Kim Komando Show, The 
Hugh Hewitt Show;

6) ідеологічні оніми пов’язані з поглядами номінатора на певні 
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соціальні, естетичні, політичні чи інші проблеми, наприклад, Pure American; 
7) апотропейні власні назви є побажанням, командою до якоїсь дії, 

прикладом чого слугує єдиний випадок такого оніма: ‘Wait for me, Daddy!; 
8) патронімічні оніми пов’язані з предками, попередниками, що не є 

актуальним для власних назв на позначення радіопрограм; 
9) меморіальні власні назви увічнюють пам’ять  про когось або щось, 

що також не було виокремлено з масиву зібраного матеріалу; 
10) номінальні власні назви надаються без спеціального мотиву, що є 

нетиповим для ідеонімів, які позначають радіопрограми; 
11) символічні оніми трансформуються в символи, причому власна на-

зва радіопрограми не має необхідного сугестивного потенціалу, щоб пере-
творитися на символ, тому такі приклади в нашій вибірці відсутні; 

12) асоціативні власні назви утворено за аналогією з іншими власними 
назвами, що не було виявлено в нашій вибірці; 

13) ситуативні власні назви створюються на основі певної актуальної 
життєвої ситуації, яка не має відношення до номінованого об’єкта, що не 
було виокремлено в нашому матеріалі. 

Крім того, М. М. Торчинський виокремлює оніми з комбінованою 
мотивацією на кшталт The Sean Hannity Show (посесивно-сутнісна мотивація) 
чи Live from Here (квалітативно-локативна мотивація) та з невідомою, що в 
нашій вибірці не знайдено. 

Таким чином, під час мотиваційного аналізу власних назв на позначен-
ня радіопрограм було виокремлено такі типи мотивації, що узагальнено й 
унаочнено в наступних таблиці й діаграмі:

Таблиця 2
Типи мотивації англомовних гемеронімів 

на позначення радіопрограм
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Рис. 2. Співвідношення типів мотивації англомовних гемеронімів 
на позначення радіопрограм

Таким чином, у англомовних ідеонімів на позначення радіопрограм 
переважає комбінована мотивація, яка поєднує посесивний та сутнісний 
мотиви.

У результаті проведеного аналізу висновуємо, що специфіка 
пропріальних одиниць, які в англійській мові позначають радіопрограми, 
полягає в домінуванні складених трикомпонентних онімах з посесивно-
сутнісною мотивацією. Перспективним видається проаналізувати 
гемероніми, що позначають телевізійні програми, з метою їх порівняння з 
дослідженими в цій розвідці онімами, що дозволило б встановлення загаль-
них та дистинктивних рис англомовних гемеронімів.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 
И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВРЕМЕНИ 

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ

В статье исследуются некоторые случаи функционирования грамматических групп 
(Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous) и времен (Present, Past, Future) в худо-
жественном тексте (на материале произведений О.Генри.). Здесь рассматривается 
диапазон функционирования грамматических групп и времен, анализируется взаимо-
действие и взаимовлияние грамматического времени и художественного времени в 
произведениях автора, а также подвергается анализу роль грамматических средств 
выражения художественного времени в тексте.
Ключевые слова: художественное время, грамматическое время, категория тем-
поральности, временные локативы, ретроспективность, временная нелокализован-
ность, настоящее, прошедшее, будущее время.

Дмитрук Л.А. Взаємодія граматичного та художнього часу в художньому творі.  
У статті досліджуються деякі випадки функціонування граматичних груп (Simple, 
Continuous, Perfect, Perfect Continuous) і часів (Present, Past, Future) в художньому 
тексті (на матеріалі творів О. Генрі.). Тут розглядається діапазон функціонування 
граматичних груп і часів, аналізується взаємодія і взаємовплив граматичного часу 
і художнього часу в творах автора, а також піддається аналізу роль граматичних 
засобів вираження художнього часу в тексті.
Ключові слова: художній час, граматичний час, категорія темпоральності, тимчасові 
локативи, ретроспективність, тимчасова нелокалізованість, теперешній, минулий, 
майбутній час.

Dmytruk L. A. Interaction of grammar tense and artistic time in the works of fiction. 
Some cases of functioning of grammatical groups (Simple, Continuous, Perfect, Perfect 
Continuous) and tenses (Present, Past, Future) in the text of fiction (on the basis of O. Henry’s 
works) are investigated in the article. Different tenses are not considered separately on the 
paradigmatic and syntagmatic level, but they are considered on the level of the text that 
unites them. The material about the scientists and researchers who studied or compared 
tenses with artistic time and the definitions of terms, which were used by us, were submitted 
in this paper before analyzing. The range of functioning grammatical groups and tenses, their 
intertwining, mixing, dynamics of the transition from one group to another is analyzed here, 
the interaction and mutual influence of tense and artistic time in the short stories and novels 
of the selected author is studied, the role of grammatical means of expressing artistic time 
in the text is considered too. The article also characterizes the typical features of correlation, 
interinfluence, transfusion of artistic time and tense in the works of an American writer; the 
favorite tense specifiers are listed; frequency and dominance of tense using (as well as 
their impact on the development of the plot) are statistically calculated; lexical means which 
participate in the transmission of the forecast-prospective or retrospective functions are noted; 
the advantages of non-localization of the action in time, used by O. Henry, are explained; the 
role of grammatical means of expression of artistic time in building a meaningful picture of the 
artwork is examined too. The structured conclusions regarding artistic time and tense, which 
represent various systems (structuring, interpreted refraction of objective time, the using a 
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reference point on the time axis, the presence and absence of temporal resources) have 
common features (multidimensionality, continuity and discontinuity, reversibility , the definition 
of events` correlation, participating the verbal forms in the category of artistic expression of 
time) in the analyzed by us O. Henry`s stories, are supplied at the end of the article.
Key words: artistic time, grammatical tense, temporality category, temporary locatives, 
retrospective, temporary non-localization, present, past, future.

Категория времени, как и категория пространства, давно является важ-
ной темой исследования как прозаического, так и поэтического текста худо-
жественной литературы. 

Изучением языковых средств, которые принимают участие в созда-
нии сюжетно-временной линии, занимались и лингвисты, и литературове-
ды. Среди исследователей художественного  времени известными явля-
ются: Гак В., Гальперин И.Р., Колесникова Л., Ларина Л. И., Лолина Н.А.,               
Маслов Ю.С., Обелец Ю.А., Пятничка Т.В., Тарасова Е.В., Штелинг Д.А.

Грамматическим временем занимались: Абдулова Б.С., Лебедева Е.А., 
Немцова Н.В., Сармакешева С. Г., Allen R.L., Bas Aarts, Chalker Sylvia and 
Edmund Weiner, James R. Hurford, Jespersen O., Robert I. Binnick, Seely John 
и другие исследователи.

Из современных исследований последних лет ученых привлекают вни-
мание следующие обобщения: Абдулова Б.С. в своей статье «Показатели 
времени в категории темпоральности», учитывая особенности темпораль-
ной характеристики времени и его отрезков по отношению к художествен-
ному и философскому времени, делает следующие выводы:

а) художественное время и грамматическое время в произведении – 
это абсолютно разные вещи-понятия;

б) между художественным и грамматическим временем имеются вза-
имные сходства;

в) если при уточнении настоящего времени отсчет ведется от вектор-
ного нуля, то для художественного времени – это необязательное условие;

г) по сравнению с грамматическими временами художественное время 
способно выразить плотность, целостность известного действия в опреде-
ленном пространстве;

д) художественное время дает возможность перехода одной формы 
грамматического времени в другую форму.

Бордюк Л.В. рассматривала случаи функционирования аналитических 
форм прогрессива в художественном тексте, определяла диапазон их тек-
стообразовательных фукнкций, а также устанавливала верхний предел их 
функциональной сферы [1; 48-54].

Особенности функционирования видо-временных форм французско-
го глагола в художественном тексте, влияние контекста на актуализацию 
«скрытых» значений времен, а также роль грамматических средств выра-
жения художественного времени в построении целостной смысловой кар-
тины художественного произведения подробно раскрывала Ларина Л. И. [2]. 
Лебедева Е.И., рассмотрев средства выражения грамматического времени 
в произведениях Е.И. Замятина, приходит к заключению, что особенность 
текстов данного автора состоит в том, что грамматическое время в произ-
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ведениях постоянно подкрепляется использованием лексических средств 
выражения [3; 235-238]. Рассматривая текстовые категории темпораль-
ности и локальности, участвующие в формировании рекламного слогана 
как грамматического типа текста, Левченко М.Н. считает, что темпораль-
ная архитектоника рекламного слогана определяется как: синсемантичная, 
односистемная, монотемпоральная (основная временная форма Present 
Simple), с нечастыми фразовыми проспекциями, а основная нагрузка ло-
кально-темпоральной архитектоники слогана как микротекста приходится 
на атемпоральный презенс, а также на морфологические синсемантичные 
актуализаторы [4; 185-193.].

Н. В. Немцова рассматривает основные виды грамматических отклоне-
ний от нормы английского языка в книге М. Твена «Приключения Гекльбер-
ри Финна», а также стилистические функции, выполняемые ими в тексте 
художественного произведения [5; 94-99].

Актуальные проблемы грамма тической стилистики: соотношение 
форм, передающих худо жественное и грамматическое время, их взаимо-
действие и взаимозависимость, инвариантные качественные свойства ху-
дожественного времени и др. изучает Тураева З.Я. на отрывках из совре-
менной английской и американ ской художественной прозы [6].

Несмотря на довольно большой и углубленный интерес исследовате-
лей и ученных к теме художественного и грамматического времени, их вза-
имодействия и пересечения, их разницы и сходства, их влияния на пони-
мание текста, произведения признанного мастера американского рассказа 
О.Генри, с этой точки зрения, рассмотрены не полностью и не детально, 
что и выявляет актуальность данной статьи.

Мы будем рассматривать видо-временные формы не отдельно на па-
радигматическом и синтагматическом уровне, а на объединяющем их уров-
не текста.

Целью данной статьи является анализ некоторых случаев функциони-
рования грамматических групп и времен в художественном тексте (на ма-
териале избранных произведений О. Генри.), определение их диапазона и 
значимости для создания и формирования текста.

Сначала разберемся с интерпретацией терминов, применяемых в на-
шей статье. Энциклопедия дает такое определение грамматического вре-
мени: «... грамматическая категория, служащая для локализации во време-
ни того события, которое обозначено глаголом или сказуемым предложе-
ния: временные формы выражают отношение между временем этого со-
бытия и временем высказывания о нём, т. е. моментом речи или – в случае 
так называемой относительной временной ориентации – каким-то другим 
моментом, помимо момента речи». Художественное время трактуется сло-
варями «как одна из форм художественного бытия и мышления, которое 
воссоздается посредством слова в процессе изображения характеров, си-
туаций, жизненного пути героя и т.д., которое существенно отличается от 
реального времени. Характеристиками художественного времени являет-
ся сжатие - развертывание, статика - динамика, дискретность - непрерыв-
ность, объективность, субъективность и т.д».
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Для выявления значения глагольных времен, использующихся в тек-
сте, для определения их роли в создании художественного времени во вза-
имодействии с другими (неграмматическими) элементами контекста оста-
новимся кратко на их теоретическом разборе.

Грамматическое время (а в английском языке речь идет о 16 гла-
гольных формах действительного залога и 12 страдательного), безусловно, 
по-своему определяет отношение между моментом речи героев литератур-
ных произведений и процессом сюжета. Это отно шение зафиксировано в 
системе форм категории вре мени.

Группу The Simple, которая употребляется чаще всех других групп в 
произведениях анализируемого автора, мы рассматриваем, как путь по-
вествовательного оповещения читателю информационного материала (из 
пятисот глаголов рассказа «Buried Treasure» девяносто процентов исполь-
зуются именно в группе The Simple [7; 80-87].

Группу The Perfect, которую американский писатель использует на вто-
ром месте по частоте (особенно настоящее и прошедшее время), мы рас-
сматриваем, как проявление авторского желания фокусировать внимание 
на предшествование событий, фиксацию авторского взгляда на закончен-
ности, ретроспективности и результативности действий персонажей, сосре-
доточивание на четкой действенности происшедшего: «There the warden 
handed Jimmy his pardon, which had been signed that morning by the governor. 
He had spent nearly ten months of a four-year sen tence. How had it happened 
that you were on that Springfield job?...” [7; 7]. “If it had been ten thousand 
a fellow might wind up with a lot of fireworks and do himself credit. Even fifty 
dollars would have been less trouble. As soon as you have spent this $1,000, 
the will requires to inform us about the way you did it [7; 30]. 

Группы The Continuous, а также The Perfect Continuous используются 
довольно редко, в основном их функцией является фоновое описание сю-
жетной линии, построение диалоговой палитры и композиционно-коммуни-
кативного фундамента: “He was wearing a ready-made suit and a pair of shoes 
given by the state... Mr. James Valentine was walking in the sunshine paying no 
attention to the songs of the birds...” [7; 7]. The Perfect Continuous преимуще-
ственно показывает элемент плана персона жей, а иногда и план авторской 
речи только в пове ствовании, написанном в форме настоящего времени.

Специфика художественного времени и грамматиче ских средств его 
выражения (видо-временных форм), по словам Тураевой З.Я.,  проявля-
ется в условности точки отсчета – нуля на ли нии времени, в ее реляцион-
ном характере. Роль этой точки отсчета в произведениях О.Генри, как и в 
произведениях многих других авторов, – сохранение временных различий, 
су ществующих в системе языка и являющихся одним из привычных для 
человеческого сознания способов отме рять время.

Безусловно, в рассказах и новеллах О.Генри существуют интегратив-
ные отношения всех четырех видо-временных форм английского глагола. 
Их переплетение, смешение, динамичность перехода из одной группы в 
другую дают возможность расширить диапазон и фоновой системы, и сю-
жетной линии.
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Исследователи художественного времени считают, что художествен-
ное вре мя представляет собой сложное взаимодействие мно жества вре-
менных систем. Важнейшие из них – сюжет ное время, авторское и чита-
тельское время. В отличие от времени автор ского и читательского, то есть 
времени объективного, создающегося реальностью мира, сюжетное время, 
которое является вымышленным, придуманным, аллюзивным, переносит 
нас то на четыре года и десять месяцев назад, как например в «A retrieved 
Reformation» («He had spent nearly ten months of a four-year sentence» [7; 
7]), то в нечеткий временной локатив пяти дней или двух месяцев давности 
в «Buried Treasure» («Goodloe Banks and I remained away five days, waiting 
for the storm to come down... For two months Goodloe Banks and I - separately 
- tried to find them... After a long time he found out one day” [7; 81]) или, наобо-
рот, в неопределенный отрезок времени в будущем (“And I shall find her 
as soon as I can without help of the colleges... Shortly after that a young farmer 
whom I knew came into town... Then he added...[7; 82]).

Учитывая, что мы рассматриваем короткие рассказы и новеллы, а не 
такие эпические жанры, как романы или романы-эпопеи, мы не сталкива-
емся с «откры тым» временем, где события имеют конкретную дати ровку и 
формы прошедшего соотнесены с реальным прошлым.

Из типично-присущих черт взаимосвязи, взаимовлияния, взаимопро-
никновения художественного и грамматического времени произведений 
американского прозаика, для рассказов которого характерны тонкий юмор 
и неожиданные развязки, мы можем назвать следующие:

- образ героя рассказов и его индивиду альное время объединяют от-
резки диалогической речи. Несмотря на то, что диалогическая речь в 
художествен ном произведении обладает рядом признаков, сближаю щих 
ее с обиходно-разговорной речью (ситуативность, спонтанность, неполнота 
языкового выражения), она является элементом иной системы – текста [6; 
61]. Произведения О.Генри богаты на диалогические обороты, на прямую 
речь, на  высказывания репликами, на языковой состав которых влияет не-
посредственное восприятие, активизирующая роль адресата в речевой де-
ятельности адресанта. Чаще всего, в таком случае, играет роль The Present 
и The Past Simple Tense; 

- автор нередко сигналит время действия таким фразами: one afternoon 
he said to me, repeated Goodloe Banks, then he added, I asked, he replied, I 
asked, he knew, after that [7; 82-83] и т.д., что свидетельствует о постоянном 
акценте внимания на прошедшее время;

- среди временных спецификаторов, излюбленных писателем, важно 
назвать следующие: the next day, shortly after, the next week, when, now, 
never, sometimes, next morning, in the evening и т.д.;

- часто О.Генри «играет» со временем, что вынуждает значение фор-
мы вступать в конфликт со значением широкого контекста. Форма глаго-
ла, при этом, указывает на прошлое (came, was working, handed, signed, 
took, spent, had, hoped [7; 7]), а контекст – на настоящее, так как через два 
абзаца начинается диалог героев и читатель понимает, что нарисованная 
картина относится к данному периоду сюжетного времени. Или наоборот, 

ДМИТРУК Л.А.   ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО...



ЗАПИСКИ З РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ. –  ВИП. 1 (40) –  2018

118

инфинитивы указывают на настоящее (to want, to do, to be, to know, to tell, 
to believe... [7; 9]), а контекст на прошлое, так как, например, письмо, напи-
санное Джиммом Валентайном, в котором употреблялись данные глаголы, 
было написано предварительно, после чего автор описывал следующую 
ночь понедельника; 

- описание общей картины и обстановки, независимо происходит ли 
действие в помещении или на открытом пространстве, тоже светится изо-
билием именно прошедшего простого времени: «We went to the State land-
office and studied all the surveys of the land from the old mission to Alamito 
River. Across the river there were a dozen little moun tains densely covered by 
cedar-brakes, but not one shaped like a pack-sad dle” [7; 84-85];

- если сравнивать диалоги, с доминированием в них настоящего про-
стого времени и повествовательное описание, где процветает ретроспек-
тивное или будущее время, анализ показывает, что настоящее простое 
способствует движению времени повествова ния и содействует линейному 
развитию сюжета; 

- ретроспективность, как элемент структуры широкого контекста, пока-
зывается прозаиком с помощью группы Perfect намного чаще, чем с помо-
щью группы Simple, в статистическом просчете это выражается три к одно-
му (ярким исключением является рассказ «The trimmed lamp»). Безусловно, 
кроме грамматических форм, в передаче ретроспективной функции уча-
ствуют лексические средства, среди которых находятся обстоятельствен-
ная группа, имеющая конкретизирующее значение, средства, указываю-
щие на взаимную ориен тацию двух и более величин во времени, а также 
союзы и специальные слова: at the end of six months, when, always, that day, 
never, last year, after hours, a few times, till, then и др. [7; 104-105];

- отталкиваясь от разработанной А.В. Бондарко и Ю.С.Масловым кон-
цепции, согласно которой временная локализованность / нелокализован-
ность входит в список стержневых актуализационных признаков высказыва-
ния, а локализованность / нелокализованность действия во времени пред-
ставляет собой специфическую семантически-функциональную  ступень, 
которая относится к области пересечения полей аспектуальности, темпо-
ральности, таксиса и т.д., мы можем утверждать в целом о преимуществе 
и господстве нелокализованности действия во времени в произведениях 
анализируемого автора. One day Jimmy sat down in his room and wrote his 
letter, which he mailed to the safe address of one of his old friends in St. Louis; 
After I get married  I’m going to sell out and go West, where there won’t be so 
much danger of having old scores; As soon as you have spent this $1,000, the 
will requires to inform us about the way you did it; Tolman and Sharp shook their 
heads mournfully at each other when Gil lian left, for they heard him whistling 
gaily in the hallway as he waited for the elevator; There are many kinds of fools, 
I had been every kind of fool except one - все эти примеры подтверждают не 
прикреплённость действия к конкретному моменту или отрезку времени, 
подтверждают единичность действия;

- статистический анализ избранных рассказов О.Генри приводит нас 
к утверждению того, что при сравнении настоящего (которое принимает 
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участие в организации линии со бытий, выстраиваемых в сюжетной канве), 
прошедшего (которое преимущественно используется в плане рассказчи-
ка), будущего (основная функция которого - мечты и планы действующих 
лиц) и будущего в прошедшем (которое создает эффект картинности опи-
сания, выражение обратимости времени, трансформирование плотности 
действия, выражение прерывности времени) времен, излюбленным време-
нем является настоящее и прошедшее. 

Суммируя сказанное, говоря о взаимодействии грамматического и ху-
дожественного времени в избранных произведениях, приходим к таким вы-
водам:

1) легкий монтажный прием описываемых со бытий, который использу-
ет писатель, их перечисление в произвольной последовательности дока-
зывает прерывность художественного време ни и указывает на то, что в из-
ложении событий причина и след ствие могут свободно меняться местами, 
что дает особый поток представлений и воображений читателю;

2) художественное и грамматическое время, представляя собой раз-
личные системы (структурирование, интерпретированное преломление 
объективного времени, применение точки отсчета на оси времен (что вли-
яет на общее восприятие событийности текста), наличие и отсутствие тем-
поральных средств), имеют общие черты (многомерность, непрерывность 
и дискретность, обратимость,  определение соотнесенности событий, кро-
ме того, общеизвестно, что глагольные формы принимают деятельное уча-
стие в выражении категории художественного времени, точно так, как для 
осознания функции видо-временных форм в художественном тексте необ-
ходимо учитывать интегративные); 

3) хотя перекрещивание разнообразных значений временных форм 
играет важную роль в семантической организации временной структуры 
литературного произведения, по доминированию использования главен-
ствует группа The Simple (семантика не усложняется) и преобладает на-
стоящее и прошедшее время. О.Генри не относится к тем писателям, у ко-
торых полет мысли ведет читателя к далекому будущему. Формы будущего 
времени играют незначительную роль, они практически не участвуют в раз-
витии повествования и их употребление носит ограниченный характер.

Нами сделана попытка определения диапазона функционирования 
грамматических групп и времен, которые, безусловно, детерминированы 
не только временной и тактической парадигматикой, но и коммуникатив-
но-прагматической, что дало нам возможность, учитывая, что системные и 
контекстные значения сюжетного времени, не отменяют друг друга, а взаи-
мосоотносятся, проанализировать взаимодействие и взаимовлияние грам-
матического времени и художественного времени в избранных произведе-
ниях О.Генри. Нами рассмотрена роль грамматических средств выражения 
художественного времени в построении целостной смысловой картины ху-
дожественного произведения. 

Список литературы
1. Бордюк Л.В. Роль грамматической формы прогрессива как сквозного стилистического 

ДМИТРУК Л.А.   ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО...



ЗАПИСКИ З РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ. –  ВИП. 1 (40) –  2018

120

способа на уровне целого текста // Иностранная филология. – Львов. : Высшая школа. 
1987. Вип. 86. С. 48-54.

2. Ларина Л. И. Темпоральная структура французского художественного текста : дис. ... 
канд. филол. наук : 10.02.05 : Воронеж, 2004. – 125 c.

3. Лебедева Е.И. Лексические и грамматические средства выражения категории времени 
в произведениях Е.И. Замятина Роль грамматической формы прогрессива как сквозно-
го стилистического способа на уровне целого текста // Вестник Тамбовского универси-
тета. Серия: Гуманитарные науки. Выпуск № 11. – 2009. – С.235-238.

4. Левченко М.Н., Скрипник К.В. Инварианты темпорально-локальной архитектоники ре-
кламного слогана (на материале английского языка) // Вестник Московского государ-
ственного областного университета. Серия: Лингвистика. 2016. – № 3. – С. 185-193.

5. Немцова Н. В. Грамматические отклонения от нормы в произведении М. Твена «При-
ключения Гекльберри Финна» Вестник Челябинского государственного университета. 
2010. № 22 (203). Филология. Искусствоведение. Вып. 46. – С. 94-99.

6. Тураева 3. Я. Категория времени. Время грамматическое и время художественное (на 
материале анг лийского языка): Учеб. пособие [для ин-тов и фак. иностр. яз.]. –  М.: 
Высш. школа, 1979. –  219 с.

7. Доценко І. В. О. Генрі. Вибрані твори. Посібник для студентів та викладачів вищих на-
вчальних закладів / І.В. Доценко, О.В. Євчук. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 176 с.

References
1. Bordiuk, L.V. (1987). Rol hrammatycheskoi formy prohressyva kak skvoznoho stylystycheskoho 

sposoba na urovne tseloho teksta. In Ynostrannaia fylolohyia. – Lvov. : Vysshaia shkola. 86, 
48-54.

2. Laryna, L. Y. (2004). Temporalnaia struktura frantsuzskoho khudozhestvennoho teksta : dys. 
... kand. fylol. nauk : 10.02.05 : Voronezh.

3. Lebedeva, E.Y. (2009). Leksycheskye y hrammatycheskye sredstva vyrazhenyia katehoryy 
vremeny v proyzvedenyiakh E.Y. Zamiatyna Rol hrammatycheskoi formy prohressyva kak 
skvoznoho stylystycheskoho sposoba na urovne tseloho teksta. In Vestnyk Tambovskoho 
unyversyteta. Seryia: Humanytarnye nauky. 11, 235-238.

4. Levchenko, M.N., Skrypnyk, K.V. Ynvaryanty temporalno-lokalnoi arkhytektonyky reklamnoho 
slohana (na materyale anhlyiskoho yazуka). In Vestnyk Moskovskoho hosudarstvennoho 
oblastnoho unyversyteta. Seryia: Lynhvystyka. 3, 185-193.

5. Nemtsova, N. V. (2010). Hrammatycheskye otklonenyia ot normy v proyzvedenyy M. 
Tvena “Prykliuchenyia Heklberry Fynna”. In Vestnyk Cheliabynskoho hosudarstvennoho 
unyversyteta. 22 (203). Fylolohyia. Yskusstvovedenye. 46, 94-99.

6. Turaeva, Z. Ya. (1979). Katehoryia vremeny. Vremia hrammatycheskoe y vremia 
khudozhestvennoe (na materyale anhlyiskoho yazyka): Ucheb. posobye [dlia yn-tov y fak. 
ynostr. yaz.]. M.: Vyssh. shkola.

7. Dotsenko, I. V. (2005). O. Henry. Vybrani tvory. Posibnyk dlia studentiv ta vykladachiv 
vyshchykh navchalnykh zakladiv. Vinnytsia: Nova knyha.

Стаття надійшла до редакції 10.03.2018 р. 



121

УДК 811.111’42
DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2018.1(40).137068

Колегаєва І.М.
доктор філологічних наук, професор,

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

КОНСТРУЮВАННЯ НОМІНАТИВНОГО ПОЛЯ КОНЦЕПТУ: 
ЕТАПИ ТА ОДИНИЦІ

Статтю присвячено розглядові принципів конструювання номінативного поля вер-
балізованого концепту.  Описуються п’ть етапів формування репрезентативної ем-
піричної бази для подальшого когнітивного дослідження концепту як такого. Першим 
етапом передбачається вилучення із тлумачних словників номінативних одиниць, 
семантично споріднених із ключовою лексемою-ім’ям концепту. Під номінативними 
одиницями розуміємо семеми разом із їхніми словниковими дефініціями, а також фра-
зеологізми та паремії. На другому етапі виконується дефініційний аналіз, який резуль-
тується укладанням номенклатури сем, вербалізованих низкою дефініційних ознак, 
яких через синонімію тлумачень виявляється більше аніж сем. Пропонується проце-
дура поглибленого семного аналізу. На третьому етапі ключові для відповідного поля 
семи аранжуються за їхнім смисловим і словотвірним потенціалом:експлікується ЩО 
називається, ЯК характеризується, ЯКІ трансформації відбуваються з цими сема-
ми в межах досліджуваного поля. Постулюється необхідність четвертого і п’ятого 
етапів: структурування поля на ядро, медіальну зону і периферію та етимологічний 
аналіз ядерних семем.
Ключові слова: сема, семема, дефініційна ознака, дефініційний аналіз, номінативна 
одиниця, номінативне поле, вербалізований концепт.

Колегаева И.М. Конструирование номинативного поля концепта: этапы и 
единицы. Статья посвящена рассмотрению принципов конструирования номина-
тивного поля вербализованного концепта. Описываются пять этапов формирова-
ния репрезентативной эмпирической базы для дальнейшего когнитивного исследо-
вания как такового. Первым этапом предполагается выделение из толковых слова-
рей номинативных единиц, семантически родственных ключевой лексеме-имени кон-
цепта. Под номинативными единицами понимаем семемы вместе с их словарными 
дефинициями, а также фразеологизмы и паремии. На втором этапе выполняется 
дефиниционный анализ, в результате которого составляется номенклатура сем, 
вербализованных рядом дефиниционных признаков, которых из-за синонимии тол-
кований оказывается больше, чем собственно сем. Предлагается процедура углу-
бленного семного анализа. На третьем этапе ключевые для соответствующего 
поля семы аранжируются по их смысловому и словообразовательному потенциалу: 
эксплицируется ЧТО называется, КАК характеризуется, КАКИЕ трансформации 
происходят с этими семами в рамках исследуемого поля. Постулируется необходи-
мость четвертого и пятого этапов: структурирование поля на ядро, медиальную 
зону и периферию, а также этимологический анализ ядерных семем.
Ключевые слова: сема, семема, дефиниционный признак, дефиниционный анализ, но-
минативная единица, номинативное поле, вербализованный концепт.

Kolegaeva I.M. Forming nominative field of a concept: stages and units. The article 
deals with the suggested methods of linguocognitive analysis of a concept, which necessarily 
is preceded with linguosemantic analysis of the verbal field nominating the concept. The 
principles of forming such nominative field are being discussed. We suggest that a fairly 
representative empirical basis for further cognitive analysis should be created in five separate 

КОЛЕГАЄВА І.М.    КОНСТРУЮВАННЯ НОМІНАТИВНОГО ПОЛЯ...



ЗАПИСКИ З РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ. –  ВИП. 1 (40) –  2018

122

consecutive stages. The first stage aims at selection from several concise dictionaries all the 
nominative units which are semantically cognate to the key lexeme – the name of the concept. 
The term nominative unit covers linguistic entities beginning with sememes via free and bound 
word combinations up to idioms and proverbs. The point is that sememes are selected together 
with their dictionary definitions which are regarded as independent verbal units participating in 
the field forming process. The second stage is connected with component analysis of all the 
nominative units. It results in a total compendium of semes – ideal, purely semantic entities, 
materialized in definition components – parts of dictionary definitions naming separate aspects 
of lexical meaning of a unit. Notably compendium of semes is smaller than that of definition 
components, as far as a single seme may be verbalized differently in different dictionary 
definitions. Seme proves to be the handiest operational unit in linguosemantic analysis. We 
suggest that seme may be subjected to a further, more profound analysis of the second or 
sometimes the third degree. Which means that the definition component naming a seme is 
treated as a free linguistic unit and is subjected to an independent definitional analysis. The 
tiniest particles of lexical semantic structure are thus explored. The third stage of forming 
nominative field of a verbalized concept aims at arranging the most valid semes as to their 
meaningful and word forming potential: the researcher finds out and explains WHAT is being 
named, HOW it is qualified, WHICH semantic transformations take place with the semes 
under analysis within the boundaries of the investigated field. The three abovementioned 
stages of analysis are exemplified with samples of suggested analytical procedures on the 
material of a verbalized concept FRUIT. The fourth and the fifth stages are   postulated as 
structuring the field into nucleus, medial and peripheral zones(the fourth stage) as well as 
etymological analysis of nucleus sememes (the fifth one).
Key words: seme, sememe, definition component, component analysis, nominative unit, 
nominative field, concept.

Дослідження вербалізованих концептів на сьогоднішній день є 
магістральним напрямком лінгвокогнітивістики. Об’єктом вивчення ста-
ють як загальнолюдські, так і етноспецифічні, культурологічні концепти, 
вербалізовані різними мовами і  в різних ракурсах розглядувані. Наша 
розвідка містить міркування стосовно окремих методів лінгвокогнітивного 
аналізу, а саме спостережень за процесами формування номінативного 
поля вербалізованого  концепту. 

Як справедливо зазначає С.Жаботинська: «Концепти, або кван-
ти інформації, містяться не в мові, а в людському мисленні. Мова при-
значена для активації концептів» [1, 255]. М.Піменова, своєю чергою, 
зауважує: «Концепт розсіяний у мовних знаках, які його об’єктивують. Щоб 
відновити структуру концепту потрібно дослідити весь корпус, в якому він 
вербалізований, – лексичні одиниці, фразеологію, пареміологічний фонд» 
[6, 79]. З.Попова та Й.Стернін до цього переліку «входів» до концепту до-
дають іще і словникові тлумачення [7, 49]. Така думка видається нам цілком 
слушною. Іще Б.Спіноза стверджував, що дефініція виражає «внутрішню 
сутність речі і її генетичну причину» [10,т.1, 352, т.2, 597]. Г.Уфімцева 
уточнює, що будучи лексикографічною репрезентацією змістової структури 
слова, дефініція виступає інструментом метамовного опису [12, 68]. Вихо-
дячи зі сказаного, стверджуємо, що словникова дефініція є окремою мов-
ною одиницею об’єктивації концепту.

Крім того, звернення до дефініційних статей уможливлює виокремлення 
дрібніших за форматом мовних одиниць – дефініційних ознак. Саме вони, 
на нашу думку, є найменшими автономно функціонуючими вербальними 
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складовими номінативного поля. Звернімо увагу на визначення «автоном-
но функціонуючими». В нашій концепції дефініційні ознаки є найменшими 
одиницями, які можуть бути виокремлені (а не сконструйовані) із словесної 
тканини мови, представленої в лексикографічних джерелах.   

Але найменшими складовими поля ми вважаємо семи. Їх номенклату-
ру можемо сформувати і описати в результаті компонентного аналізу, тоб-
то «розщеплення значення на його складові частини» [9, 81]. І.Кобозєва 
характеризує компонентний аналіз як «послідовність процедур, які 
співвідносять кожне слово із набором семантичних компонентів. Для визна-
чення цієї мінімальної одиниці значення використовують цілу низку термінів: 
сема, семантична диференційна ознака, семантичний множник» [3, 111]. Ми 
в подальшому послуговуємось терміном сема і слідом за Л.Івановою маємо 
на увазі, що сема є «відбиттям у свідомості людини окремої ознаки того 
об’єкта, який у цілому представлений у семемі» (Курсив наш – І.К.) [2, 250]. 
Її нематеріальний статус уподібнює сему, за влучним висловом В.Красних, 
до «поручика Кіже, позбавленого фігури, а отже представленого досліднику 
виключно в опосередкованому вигляді» [4, 183].

Отже семи – це нематеріальні, ідеальні сутності, досліднику вони 
«представлені як опосередковані» матеріальними, а саме вербальними 
сутностями, тобто словами, що містяться в дефініційних статтях тлумачних 
словників, інакше кажучи, дефініційними ознаками. Чи можна поставити 
знак рівності між семою і дефініційною ознакою? Не можна. З двох при-
чин: по-перше, дефініційна ознака є білатеральною одиницею, яка поєднує 
форму (ланцюг графічних одиниць) і зміст (лексичну семантику), а сема є 
одиницею монолатеральною  (виключно змістовий компонент). По-друге, 
одна і та сама сема в статтях різних словників може бути «опосередкована» 
різними, хоча і синонімічними дефініційними ознаками. 

Наприклад, дефініційні статті семеми lemon як складової вербально-
го поля концепту FRUIT містять синонімічні, але не ідентичні, дефініційні 
ознаки, що називають смакові характеристики: [sour] та [acid]. Пор.: lemon 
[a yellow citrus fruit that has sour taste] та [the fruit of a lemon tree having 
an aromatic rind and juicy, acid pulp]. Для оперування відповідною семою 
дослідник вимушений зупинитись лише на одному позначенні. Зручним в 
цьому випадку є вибір іншомовного позначення: сема кислий. Аналогічно 
мусимо вчиняти із синонімічними, але не ідентичними, дефініційними озна-
ками, що називають структуру лимону: [skin] та [rind] = сема шкірка. Пор.: 
lemon [an oval fruit that has a yellow skin and  a sour taste] та [an acid pale 
yellow fruit that has a rind, from which an aromatic oil is extracted]. 

Для детальнішого семного аналізу  продуктивною є процедура його 
поглиблення. В цьому разі дефініційні ознаки, які є складовими описової 
тлумачної статті, потрактовуємо як автономно функціонуючі вербальні 
одиниці і з’ясовуємо, як вони самі тлумачаться у словниках. У випадку sour 
та acid такий аналіз мало ефективний, оскільки ці слова тлумачаться одне 
через одного: sour [having the acid taste], acid [sour, sharp or biting to taste]. 

Але у випадку skin та rind другий ступінь поглиблення дефініційного 
аналізу виявляє певні  семантичні нюанси: skin [a usually thin, closely adhering 
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outer layer], rind [a usually hard or tough outer layer]. При ідентичності двох 
дефініційних ознак [outer] і [layer] є і відмінні, навіть протилежні ознаки: [thin, 
closely adhering] VS [hard or tough]: одна і та сама характеристика струк-
тури лимону – шкірка – визначається як тонка і щільно прилипаюча ( в 
семемі skin) і як груба і тверда (в семемі rind). Звертаючись до аналізу 
гіперонімічної одинці citrus, виявляємо наступне: [any of a group of trees 
grown for their edible fruit (such as the orange or lemon) with firm usually thick 
rind and pulpy flesh]. На розсуд дослідника випадає вибір семи тонка чи 
товста (шкірка лимону). Скоріше за все це буде друга сема, адже в осо-
бистому досвіді дослідника напевне є   спогади про те, як саме виглядає 
лимон і якою у нього є шкірка. 

Теоретично розмірковуючи, допускаємо іще глибший, третій, ступінь 
дефініційного аналізу, при якому процедура повторюється, і до розгляду 
беруться дефініційні ознаки, отримані в попередньому, другому, ступені  
дефініційного аналізу.

Такий багатоступеневий аналіз дефініційних ознак має сенс у разі, якщо 
та чи інша виокремлена сема актуалізується в якійсь похідній лексичній 
одиниці, що теж включена до вербального поля концепту. 

В семемі lemon, нагадаємо, було виокремлено сему кислий. Одна із 
словникових дефініційних статей, яка тлумачить цю одиницю, має наступ-
ний вигляд:  sour [having sharp, sometimes unpleasant taste or smell, like a 
lemon]. Констатуємо наявність оцінної семи unpleasant, яка знаходиться 
на периферії семантичної структури аналізованих одиниць lemon, sour, 
про це свідчить її одинична реєстрація у вибірці із 6 тлумачних словників. 
Проте са́ме ця сема виявляється мотиваційною ознакою при семантичній 
деривації лексеми lemon: неприємний смак лимону ліг у мотиваційну базу 
лексичної одиниці, що називає об’єкт, взагалі позбавлений густаторних 
(смакових) характеристик. Цим словом позначають якийсь придбаний но-
вий прилад, механізм, частіше за все автомобіль, який не працює: lemon [a 
product that does not work the way it should; something (such as automobile) 
that is unsatisfactory or defective]. 

Та ж са́ма сема неприємний,  трансформуючись у загальнішу за обсягом 
сему поганий, виявляється опорною і в іншому семантичному дериваті лек-
семи lemon: так називають дурну людину [a stupid or silly person; someone 
who is stupid or not effective]. 

Та ж сама сема неприємний «мігрує» до іншої лексичної одиниці, се-
мантичного деривата ад’єктивної лексеми sour зі значенням неприємна 
(людина):  sour [unfriendly, sullen, hostile], дефініційні ознаки недружелюбна, 
похмура, ворожа, вочевидь, є гіпонімами до гіпероніма  неприємна.

Як показує аналіз, сема виявляється напрочуд ефективною оператив-
ною одиницею при конструюванні й аналізі вербального поля концепту або 
певного сегменту цього поля.

Якщо сема – це мінімальна семантична складова номінативного поля 
концепту, то його максимальною складовою варто вважати фразеологізм 
і паремію. На думку В.Телія, номінативними одиницями класичного типу є 
слова, а вільні та фразеологічні словосполучення відносяться до некласич-
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них номінативних одиниць [11, 57; також 5, 5]. Г.Уфімцева стосовно цього 
зауважує, що останні «виступають у мові в якості розчленованого наймену-
вання одиничного предмета або класу предметів» [13, 13-14]. На цій підставі 
до складу номінативних одиниць зараховуємо і паремії, які у розчленованій, 
але усталено клішованій пропозитивній формі номінують цілісні прототипові 
ситуації як кванти культурної пам’яті етносу (про пропозитивну номінацію 
див. [8, 26]). Отже, при дослідженні вербального поля концепту долучаємо і 
такі крупно форматні номінативні одиниці, як фразеологізми і паремії. 

Вербалізований концепт FRUIT містить цілу низку подібних одиниць. 
Зокрема його тематичний сегмент lemon вербалізується фразеологізмом 
to hand somebody a lemon = обдурити когось. Вважаємо, що в ньому та-
кож активною мотивуючою семою є ознака неприємний–––>поганий (на-
кинути комусь щось неочікуване, погане). Значно активніше беруть участь 
у формуванні номінативного поля концепту FRUIT  фразеологізми і паремії 
з опорним словом fruit: to bear fruit = приносити результат (із оцінною 
семою позитивний); to reap the fruit of smth = пожинати плоди чогось (із 
амбівалентною оцінкою: плоди, тобто наслідки певних дій можуть бути як 
позитивними, так і негативними).

Вербалізованим квантом культурної пам’яті виступає біблійний 
фразеологізм forbidden fruit = заборонений плід, який відсилає до Старого 
Заповіту і епізоду фатального спокушання Єви Змієм. Цей фразеологізм 
розгортається у паремію, яка у вигляді сентенції ословлює цілісну про-
тотипову ситуацію: Forbidden fruit is sweet = Заборонений плід солодкий 
(філософське осмислення людської психології: заборона чогось ро́бить це 
«щось» особливо принадливим для людини). Цікавим є функціонування 
семи солодкий, яка виявляється двічі актуалізованою. Справа в тому, що 
семантична структура основної семеми fruit вже містить сему солодкий, про 
що свідчить словникова дефініція: [a product of plant growth…especially one 
having a sweet pulp]. Дефініційна ознака [sweet] дублюється в паремії словом 
sweet, при цьому його семантика солодкий метафорично трансформується 
у принадливий, спокусливий.

Отже, підводячи підсумок, стверджуємо, що конструювання 
номінативного поля будь-якого вербалізованого концепту має наступні ета-
пи.

1.Вилучення із репрезентативних лексикографічних джерел 
номінативних одиниць, що семантично споріднені із ключовою (зазви-
чай іменною) лексичною одиницею-назвою концепту. Під номінативними 
одиницями розуміємо семеми (разом із їхніми дефініціями), усталені і 
фразеологічні словосполучення і паремії. 

2. Дефініційний аналіз номінативних одиниць із метою виокремлен-
ня ключових сем, які в різних словниках можуть бути виражені кількома 
неідентичними дефініційними ознаками. Вибір наскрізного в рамках поля 
позначення виокремлених сем. За необхідності семи можуть піддаватись 
подальшому аналізу другого, можливо третього ступеня глибини. В цьому 
разі дефініційна ознака (яка матеріалізує відповідну сему) розглядається як 
самостійний об’єкт подальшого компонентного аналізу. 
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3. Аранжування ключових сем за їхнім смисловим потенціалом: ЩО 
називається, ЯК характеризується, ЯКІ трансформації відбуваються в ме-
жах досліджуваного поля.

4. Структурування поля на ядро, медіальну зону і периферію.
5. Окремим етапом має бути етимологічні розвідки ядерних семем.
Два останні етапи в межах даної публікації не розглядались. 
Сформоване і проаналізоване зазначеним чином номінативне поле 

концепту слугує надійним емпіричним матеріалом, придатним для його 
подальшого ефективного аранжування із використанням процедур суто 
когнітивного аналізу.
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В статті представлено аналіз лінгвальних та екстралінгвальних особливостей  ри-
туалу англіканського богослужіння, що сприяють досягненню синергійного ефекту  
молитовного дискурсу. Доведено, що ритуальна комунікація є окремим специфічним 
типом комунікації, де сакральність  є суттєвою частиною семантики ритуалу 
Богослужіння і однією з базових категорій при дослідженні синергійності релігійного 
дискурсу.
Ключові слова:  релігійний (молитовний) дискурс, синергійність, ритуал богослужіння, 
сакральність. 

Кравченко Н.А. Ритуал богослужения как семиотическое проявление синергий-
ности молитвенного дискурса. В статье представлен анализ лингвальных и экс-
тралингвальных особенностей ритуала англиканского богослужения, которые спо-
собствуют достижению синергийного эффекта молитвенного дискурса. Доказано, 
что ритуальная коммуникация представляет собой особый тип коммуникации, в ко-
тором сакральность является существенной частью семантики ритуала и одной из 
базовых категорий при исследовании синергийности религиозного дискурса.
Ключевые слова: религиозный (молитвенный) дискурс, синергийность, ритуал бого-
служения, сакральность. 

Kravchenko N. Divine Service  Ritual as  Semiotic Manifestation of Prayer Discourse 
Synergy. The present paper deals with  the investigation of lingual and extralingual  
peculiarities of Anglican Divine Service  ritual  which facilitate prayer discourse synergy 
attainment. The detailed analysis of the Divine Service  sequence has shown a unique change 
of the communicative roles of the  Liturgy participants.  This change becomes possible due 
to the Liturgical context specificity. Sacral chronotope  symbolism as submission of time 
and space to the context of Liturgy makes it possible to realize synergy collaboration of the 
congregants with God. The brightest manifestations  of  this collaboration are encapsulated 
in Symbol of faith (I believe…) which demonstrates  multilevel ritual semantics and in God’s 
Prayer (Our Father) which is considered to be proto-prayer for all Christian prayers. It has 
been proved that ritual communication is a peculiar type of communication in which sacrality 
plays an essential part in ritual semantics being one of the basic categories in the religious 
discourse synergy investigation.
Key words: religious (prayer) discourse, synergy, Divine Service  ritual, sacrality.

Дослідження релігійного дискурсу із суто лінгвістичних позицій, без ура-
хування сакральності як його унікальної складової частини, представляється 
неповним і формальним. Простої констатації присутності вищих сил у 
релігійному молитовному дискурсі недостатньо. Для розуміння сутності 
процесу з’єднання у релігійному дискурсі двох начал – людського і Боже-
ственного потрібно звернутися до феномену синергії.

Синергія за визначенням Філософського словника – це (1) «спільна дія; 
взаємодія різних потенцій або видів енергій у цілісній дії; (2) в теології – 
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співучасть людини в покутних справах Божих» [5].
У першому своєму значенні (1) термін синергія вживають у різних 

гуманітарних і природничих науках. Друге значення терміна «синергія» (2), 
представлене у Філософському словнику, потребує уточнення та більш до-
кладного розгляду.

Суть теологічного розуміння така: синергія (від грец. Συνεργεια – 
спільна, узгоджена дія) – «співробітнúцтво», співтворення, узгоджений лад 
між Божественною енергією (благодаттю) та енергією людини (волею) у 
справі порятунку, тобто з’єднання людини з Богом. Згідно із цим розумінням 
синергії людина здатна сприяти своєму порятунку, бути спільником у ньо-
му: порятунок  –  це справа боголюдська, вона передбачає участь Боже-
ственного і людського начал. Людина рятується благодаттю – тобто дією 
в ній Бога; Ісус Христос своєю кров’ю дарував людям спокутування їхньої 
провини та прощення гріхів, але людина може і повинна докласти зусиль (у 
вірі й справах, у покаянні, молитві і т. ін.), щоб відкрити себе для прийнят-
тя благодаті, дару порятунку. Благодать надається людині тільки тоді, коли 
вона сама робить себе гідною її. 

Мета статті полягає в дослідженні лінгвальних та ектралінгвальних осо-
бливостей  ритуалу англіканського богослужіння з урахуванням синергійного 
(богословського) тлумачення молитовного дискурсу, що передбачає  зустріч 
і спів-діяльність двох планів реальності  – вертикального (сакрального) та 
горизонтального (земного). 

Об’єктом дослідження обрано англомовний молитовний  дискурсу в 
його найяскравішій формі, а саме  – традиційне англіканське богослужіння. 
Предмет дослідження – лингвальні та екстралінгвальні чинники, що сприя-
ють досягненню синергійного ефекту ритуалу богослужіння.

Перш ніж перейти до аналізу синергійного складника ритуалу 
богослужіння, необхідно зупинитися на термінології, що номінує символічно 
регламентовані дії, здійснювані у рамках різних інституційних дискурсів. 
Загальновизнаними для позначення дій такого роду є терміни ритуал, 
церемонія, обряд, етикет. Для нашої роботи інтерес становлять два з на-
званих вище термінів – ритуал та обряд. За словами В. Карасика, незважа-
ючи на те, що «складно термінологічно протиставити ритуал і обряд», можна 
прийняти «як інваріантну основу цих понять установлений традицією поря-
док дій». І тоді ритуальність можна «трактувати як символічне осмислення і 
переживання спеціальних процедур, що підтверджують ідентичність членів 
відповідного співтовариства, а обрядовість – як зовнішню умовну форму 
ритуальної дії» [3, 27].

У релігійній комунікації ритуал є обов’язковим елементом віровчення, 
що есплікує внутрішню складову частину сповідання віри. Релігійний риту-
ал (від лат. Ritus - «урочиста церемонія, культовий обряд») становить собою 
сукупність обрядів, або встановлений порядок (у богословській термінології 
– чинопослідування) здійснення релігійних актів і характеризується 
символічністю дій, яка виявляється у втраті утилітарного значення таких 
дій. Як семіотичний феномен ритуал є регулярно відтворюваним дискур-
сом, складеним із різнорідних знаків.
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Духовне життя вірянина починається не з уявлення предмета віри, а 
з ритуального обґрунтування, що поступово закарбовує предмет віри у 
підготовлену свідомість. Тобто, за словами Д. Маршалла, «найкращий 
спосіб розуміння епістемологічної й інтегративної функцій ритуалу – це роз-
почати з його більш поширеного і яскравого аспекту –  його втілення на 
практиці» [7, 361].

Для розуміння синергійності ритуалу богослужіння необхідно ретель-
но розглянути сакральне значення ритуалу, без чого неможливий перехід 
із «профанності (повсякденності) у священний час і священний простір 
Богослужіння» [4, 57], мета якого – «пізнання Істини через причетність Їй» 
[1, 311]. Арнольд ван Геннеп указує на таке найважливіше значення об-
ряду (ритуалу), як «налагодження переходу між Істинним світом (сакраль-
ним) і віддалюваним від нього Покинутим світом (профанним)». Причо-
му усвідомлення цього переходу, на думку автора, зовсім не принципове  
–  важливі слова, поза, рух, предмет, символіка  –  вони всі разом узяті 
відкривають врата сприйняття не розуму, а людській потаємності [2, 10].

Релігійний ритуал можна розглядати і як специфічний різновид 
багаторівневої комунікації, де світ трансцендентного, трансцендентна 
Особистість виявляються втягнутими у процес комунікації, тобто релігійний 
ритуал – це комунікація, у якій визначальну роль відіграє сакральність. 
Онтологічні відмінності Позамежного, трансцендентного світу та про-
фанного світу людини мали були б унеможливити таку комунікацію. Але 
ці відмінності долаються механізмом комунікативного наближення (він же 
диктує і відповідні принципи опису ритуалу). Наближення полягає в тому, 
що потойбічне віднаходить більш-менш звичні й зрозумілі людині форми 
та визначає правила її поведінки. В традиційному християнстві два особли-
вих види наближення представлені догматом про втілення Сина Божого і 
догматом про Літургійне Пресуществлення. Перший догмат приймається 
християнином як незаперечний факт, на якому ґрунтується християнська 
релігія як така. Другий догмат осягається вірянами через ритуал (таїнство 
Євхаристії – Причастя), який дає змогу звичайній людині глибше проникну-
ти в сутність богослужіння і синергійно брати співучасть у священнодійстві.

Для того, щоб простежити етапи комунікативного наближення до 
трансцендентного, максимально докладно опишемо ритуал Літургійного 
Богослужіння (що містить Євхаристію) у Високій Англіканській Церкві, су-
проводжуючи деякі його моменти коментарями та поясненнями.

Літургійне Богослужіння в Англіканській Церкві складається з двох ча-
стин - Літургії Слова (Word of God) і Святого Причастя (the Holy Communion). 
Англікани визнають обидві частини однаково важливими, оскільки у Літургії 
Слова відбувається поступова багатоступінчаста підготовка вірян до вищо-
го, центрального моменту англіканської літургії – освячення Дарів і залу-
чення вірних (тобто до причастя).

Для розуміння сутності багатоступінчастого сходження до таїнства при-
частя необхідно розглянути порядок перебігу чину літургії і значення кожно-
го з її етапів.

Перед Літургією Слова відбувається випереджувальна частина 
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богослужіння (Preparation), яка починається з вітання один одного в ім’я Го-
спода. Це вітання може бути коротким: “The Lord be with you” або розгорну-
тим: “Grace, mercy and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ 
be with you” і передбачає відповідь всіх тих, хто молиться, – «and also with 
you». Цей інсталяційний діалог одразу залучає до ритуальної комунікації 
головну дійову особу – Бога. Причому, судячи з подальших слів священика, 
у всіх трьох іпостасях – Отця, Сина і Святого Духа:

We have come together in the name of Christ 
to offer our praise and thanksgiving,
 to hear and receive God’s holy word,
 to pray for the needs of the world,
 and to seek the forgiveness of our sins,
 that by the power of the Holy Spirit
 we may give ourselves to the service of God.
(тут і далі виділено нами –Н.К.) 
У цих словах, звернених священиком до мирян, не лише поминається 

Свята Трійця, а й виголошується мета молитовного зібрання –  вознести 
хвалу і подяку Господу, почути та проникнути в Слово Боже, помолитися 
про посутні мирські потреби, зізнатися у своїх гріхах і випросити прощення 
за них.

Потім слідує чин покаяння, який в англіканській церкві (на відміну від 
православної й католицької) має публічний характер.

Священик закликає всіх, хто молився, покаятися у своїх гріхах:
Jesus says, ‘Repent,  for the kingdom of heaven is close at hand.’
 So let us turn away from our sin and turn to Christ,
 confessing our sins in penitence and faith.
Під  час чину покаяння згідно з ритуалом відбувається зміна адреса-

та в богослужбовій процедурі. До цього моменту священик звертався до 
парафіян   (let us turn away from our sin). Тут же адресатом його промо-
ви стає Всевишній. Разом з парафіянами він волає до  Бога (Lord God, 
we have sinned… have mercy on us). Молельники хором вимовляють 
покаянні слова (слова з узагальнюючою  семантикою виділено  одинарним 
підкреслюванням) та, шкодуючи про скоєні злочини (виділено  подвійним 
підкреслюванням), благають   Господа очистити їхній дух (виділено  пун-
ктирним підкреслюванням) для прийняття спасення, порятунку, що сходить 
від Христа (виділено  жирним шрифтом):

Lord God,
we have sinned against you;
we have done evil in your sight.
We are sorry and repent.
Have mercy on us according to your love.
Wash away our wrongdoing and cleanse us from our sin.
Renew a right spirit within us
and restore us to the joy of your salvation;
through Jesus Christ our Lord.  Amen.
Чин покаяння вимовляється хором. Після цього священик як посе-
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редник між Усевишнім і прихожанами вимовляє слова відпущення гріхів 
(words of Absolution), звернені до Бога з проханням  відпустити гріхи всім 
нам,  тим, хто щойно щиро зізнався в них:

Almighty God,
who in Jesus Christ has given us
a kingdom that cannot be destroyed,
forgive us our sins,
open our eyes to God’s truth,
strengthen us to do God’s will
and give us the joy of his kingdom,
through Jesus Christ our Lord.
Amen.
Після отримання прощення слідує важлива частина богослужіння – 

silence, мовчання (прописане в Книзі Загальних Молитов), під час якого мо-
лульники, очистившись від гріхів, готують себе до сприйняття безпосеред-
ньо Літургії Слова. Зауважимо, що ця важлива богослужбова частина жод-
ним чином – ані вигуком, ані жестом – не вводиться священиком або його 
помічниками. Сторонньому, випадковому учаснику ритуалу таке мовчання 
може здатися непередбаченою затримкою у перебігу ритуального дійства. 
Проте для мирян, які не просто залучені у ритуал, а знають всю його проце-
дурну матрицю, таке мовчання стає можливістю синергійного єднання один 
з одним та підготовкою до єднання зі Словом.

Перед Літургією Слова (Word of God) вимовляється колекта дня (Collect 
of the Day) – коротка молитва, яка передає в стислій формі сенс поточного 
дня чи свята і покликана підготувати молельників до сприйняття Писання 
та Євангелія.

Виголошення священиком звернення до Господа (As we rejoice in the gift 
of this new day, so may the light of your presence, O God, set our hearts on fire 
with love for you; now and for ever) позначає початок Літургії Слова.

Літургія Слова (Word of God) містить два основні моменти – читання зі 
Старого заповіту і читання з Євангелія.

Старозаповітному читанню передує вигук священика «This is the word 
of the Lord» і передбачає відгук всіх тих, хто молиться «Thanks be to God».

Після читання уривка зі Святого Письма знову слідує мовчання, 
необхідне для усвідомлення та проникнення в почуте. Між старозаповітним 
читанням і читанням Євангелія співаються псалми на вшанування Господа.

Другий етап Літургії Слова – Євангельське читання – відбувається «се-
ред людей»: Євангельська Книга виноситься в центральну частину храму, 
і всі присутні, в якій би частині храму вони не знаходилися, повинні звер-
нути свій погляд до Євангелія. Цей ритуал символізує одночасно дві дії: 
по-перше, Ісус Христос прийшов у цей світ, щоб жити серед людей і, виго-
лошуючи свої проповіді, завжди був оточений натовпом; по-друге, віруючі 
в Христа повинні донести Добру Новину про Христа всьому світу. Перед 
початком слухання Євангелія віряни осявають себе «малим» хресним зна-
менням – зображуючи великим пальцем правої руки три маленькі хрести на 
чолі, вустах і серці, молячись у такий спосіб про те, щоб Євангеліє заповни-
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ло їхні уми, закарбувалося на вустах і проникло в серця. 
Необхідно відзначити, що у цій символізованій дії (виголошення Хри-

стом проповіді серед народу) ритуальне перевтілення священика, який 
читає Євангеліє, в Христа залучає учасників богослужіння до хронотопу 
раннього християнства, символічно перевтілюючи їх із сучасних прихожан 
англіканського собору на дослушників Христа, перших Його послідовників.

Проголошується початок читання Євангелія вступною фразою «Hear 
the Gospel of our Lord Jesus Christ according to ... (ім’я одного з чотирьох 
євангелістів)», відгуком на яку є хором вимовлене славослів’я «Glory to you, 
O Lord», в якому парафіяни, відгукуючись на репліку священика, звертають-
ся до «нададресата» – Всевишнього.  Після читання Євангельського вірша 
вимовляється прикінцева фраза «This is the Gospel of the Lord» і хорове 
вихваляння Христа «Praise to you, O Christ».

Як бачимо, специфіка релігійного дискурсу дуже яскраво проявляється 
у «мерехтливому» характері зміни комунікантів. Адресант-священик 
звертається до пастви то від свого лиця, то від лиця Бога. Адресанти-
парафіяни, вступаючи в діалогічне спілкування зі священнослужителем 
та відгукуючись на його закликання, все ж адресують відповідний вигук не 
священикові, але Всевишньому. 

Після Слів Господа розпочинається проповідь, призначення якої полягає 
не лише в поясненні окремих положень прослуханого Євангельського 
вірша, а й у наслідуванні посланню апостола Павла про необхідність 
проповідування. Тобто, проповідь у рамках богослужіння – не просто 
роз’яснення вустами священика, а й і частина ритуалу, де передбачається 
людина, яка вголос вимовляє свої слова про Євангеліє через призму свого 
власного досвіду і залежно від своєї особистості як символ причетності до 
ранньої апостольської церкви, де віра передавалася учнями Христа з вуст 
в уста. 

Таким чином, і комунікативна роль проповідника також двоїста: з одного 
боку, проповідник покликаний Церквою і священицьким саном роз’яснювати 
присутнім значення прослуханого уривка з Євангелія; з іншого – під час 
Богослужіння він символічно перевтілюється в Апостола, покликаного 
нести Благу звістку у світ. При цьому знову спостерігається пересування 
символічного хронотопу з реалій церковного богослужіння тут і зараз в 
ранньоапостольські часи там і тоді, коли Церква розумілася не як моли-
товна споруда, а як Тіло Христове, й апостоли проповідували Благу звістку 
всюди, де збиралися люди в ім’я Його.

На підтвердження віри учасників богослужіння після проповіді всі мо-
лельники стоячи співають / вимовляють один із варіантів Нікейського Сим-
волу Віри:

We believe in one God, 
the Father, the Almighty, 
maker of heaven and earth, 
of all that is, 
seen and unseen. 
We believe in one Lord, Jesus Christ, 
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the only Son of God, 
eternally begotten of the Father, 
God from God, Light from Light, 
true God from true God, 
begotten, not made, 
of one Being with the Father; 
through him all things were made. 
For us and for our salvation he came down from heaven, 
was incarnate from the Holy Spirit and the Virgin Mary 
and was made man. 
For our sake he was crucified under Pontius Pilate; 
he suffered death and was buried. 
On the third day he rose again 
in accordance with the Scriptures; 
he ascended into heaven 
and is seated at the right hand of the Father. 
He will come again in glory to judge the living and the dead, 
and his kingdom will have no end. 
We believe in the Holy Spirit, 
the Lord, the giver of life, 
who proceeds from the Father and the Son,
(або: who proceeds from the Father,)
who with the Father and the Son is worshipped and glorified, 
who has spoken through the prophets. 
We believe in one holy catholic and apostolic Church. 
We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. 
We look for the resurrection of the dead, 
and the life of the world to come.  
Amen
Символ віри в англіканському богослужінні має так само багато 

шарів у своєму ритуальному значенні, як і проповідь. У Символі не лише 
стверджується християнська віра в Триєдиного Бога-Отця (We believe in one 
God), Сина (We believe in one Lord, Jesus Christ) і Святого Духа, в спокутну 
жертву Христа (for our salvation he came down from heaven), розіп’ятого (for 
our sake he was crucified) і воскреслого та вознесеного на небеса (he rose 
again; he ascended into heaven), у друге пришестя (He will come again in 
glory) і Судний День (to judge the living and the dead), у можливість споку-
тування гріхів (we acknowledge one baptism for the forgiveness of sins) та у 
вічне життя (and the life of the world to come). Символ віри також ритуально 
переносить тих, хто молиться, в часи ранньої Апостольської Церкви, до роз-
колу, коли Церква була єдиною і неподільною. Звідси і фраза «We believe in 
one holy catholic and apostolic Church», що символізує віру до появи різних 
конфесій і течій. У Символі віри виявляється також і гнучкість Англіканської 
Церкви, яка не категорично обстоює сходження Святого Духа від Отця і 
Сина; і тому в Книзі Загальних Молитов затверджено два варіанти Символу 
віри –  з філіокве (who proceeds from the Father and the Son) і без філіокве 
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(who proceeds from the Father).
Слід окремо відмітити, що Символ Віри є ні чим іншим як розгорнутим 

декларативом: весь текст «нанизано» на відповідні декларативні зачини 
«we believe» (4 вживання) та заключний декларатив «we acknowledge».

 Після Символу Віри слідують загальні благальні та подячні молитви 
(Prayers of Intercession and Thanksgiving), які вимовляються за всіх лю-
дей, згідно з тим, як учив апостол Павло у першому Посланні до Тимофія: 
«Отже, перш над усе я благаю чинити молитви, благання, прохання, под-
яки за всіх людей, щоб могли ми проводити тихе й мирне життя в усякій 
побожності та чистоті, бо це добре й приємне Спасителеві нашому Богові, 
Який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини» (1Тим.2: 
1) (First of all, then, I urge that supplications, prayers, intercessions, and 
thanksgivings be made for all people,  that we may lead a peaceful and quiet 
life, godly and dignified in every way.  This is good, and it is pleasing in the 
sight of God our Savior, who desires all people to be saved and to come to the 
knowledge of the truth). Таке моління відповідає духу єднання (соборності) і 
налаштовує всіх молельників на спільне роблення на славу Бога.

Перед виголошенням кожної молитви священик звертається до Бога: 
«Lord, in your mercy», а молельники підхоплюють і продовжують звернення 
разом зі священиком: «hear our prayer». Це поєднання двох голосів (свяще-
ника і пастви) у межах однієї фрази-заклику не лише свідчить про наявність 
процедурної матриці у свідомості прихожан, а й створює синергійний 
ефект спільного звернення до Бога,  так необхідний перед кульмінацією 
богослужіння.

В кінці спільних молитов знову слідує прикликáння священиком Го-
спода: «Merciful Father», підхоплене молитовними зборами: «accept these 
prayers for the sake of your Son, our Saviour Jesus Christ. Amen».

Першим чином (елементом обряду) перед початком кульмінаційного 
моменту богослужіння (власне освяченням Дарів і причастям) є чин загаль-
ного примирення – Passing of the Peace. Полягає цей чин у такому: після 
слів «The peace of the Lord be always with you» і відгуку «and also with you» 
священик пропонує молельникам обмінятися знаками миру (примирення): 
«Let us offer one another a sign of peace», у відповідь на що парафіяни торка-
ються один одного, беруть один одного за руки, обмінюються рукостискан-
нями на знак прощення і каяття.

 Першим чином Євхаристії є оферторій (offertory)  –   принесення дарів, 
під час чого священик читає вибрані вірші з Писання, потім покриває свя-
тий стіл корпоралом (corporal – біле лляне полотно, що символізує тіло 
Христове), поміщує на нього патену (paten  – таріль) із хостією (hostie – 
євхаристичний хліб), вливає вино у потир (сhalice або Communion cup – 
чаша на високій ніжці для освячення вина і прийняття причастя) та додає 
в нього трохи води як спогад про муки Христа на хресті, коли кров і вода 
з’явилися на проколотому списом тілі Його. Водночас, за Традицією, вино 
і вода символізують Божественну і людську сутність Христа. У підготовчій 
молитві священик на колінах перед вівтарем молиться вголос від імені всіх 
вірних, які бажають причаститися. Він читає 12 молитов (імовірно, що це 
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число символізує 12 апостолів, але в довідковій літературі про це немає 
згадок), що містять як вихваляння Бога (Blessed are you, ... з подальшим 
відгуком молельників: Blessed be God for ever), так і опис дійства, яке 
відбувається, наприклад:

With this bread that we bring
With this wine that we bring 
Bread for his body,
wine for his blood,
gifts from God to this  table we bring.
На ці молитовні вигуки молельники незмінно відповідають: 
We shall remember Jesus.
Під час опису дійства знову спостерігається символічне перепле-

тення хронотопу богослужіння. Дейксис місця this table, вказівний дейк-
сис this bread / wine, особистий дейксис I особи множини we (парафіяни і 
священнослужителі) свідчать про реальний простір (церкви) і реальний час 
богослужіння. В цьому ж реальному хронотопі присутній і трансцендентний 
Ісус Христос, Його тіло (his body), Його кров (his blood).

Перед початком Євхаристії псаломник (нижчий чин церковнослужителів, 
які не отримали ступеня священства та читають під час спільного 
богослужіння тексти Святого Письма і молитви) омиває пальці священика 
водою на знак того, що необхідно підходити до вівтаря Божого з чистими 
руками і відкритим серцем (with clean hands and pure hearts).

Після приготування Святих Дарів священик звертається до вірян зі сло-
вами «Тhe Lord is here», знову підкреслюючи присутність трансцендентно-
го Бога-Сина в богослужбовому дійстві, на що миряни відгукуються: «His 
Spirit is with us». Цими словами випереджується анафора (євхаристична 
молитва), що починається із Sursum corda (лат. «Вознесемо серця»), під 
час якої священик закликає піднести свої серця до Бога (Lift up your hearts), 
на що молельники відповідають: «We lift them to the Lord». Продовжує ана-
фору давній християнський літургійний гімн “Sanctus”, “Holy, Holy, Holy” 
(його виголошував Сам Христос під час молитви в синагозі), за яким слідує 
“Benedictus”: “Blessed is he who comes in the Name of the Lord ... « на вшану-
вання того, що Господь дійсно прийшов до нас під час Таємної Вечері. На-
ступна за цим молитва про гідне прийняття Тіла і Крові Христових (Prayer of 
Humble Access) читається уклінним священиком на колінах.

Потім слідує Молитва Господа, заповідана Христом у Євангелії від 
Матвія (Мф.6: 9-13), яка є основою та зразком для всіх християнських мо-
литов. Священик закликає всіх, хто молився: «Let us pray with confidence as 
our Saviour has taught us», і всі хором вимовляють / проспівують її стоячи.

Після «Отче наш» священик переломлює хліб і підносить потир, чи-
таючи молитву освячення (Prayer of Consecration), яка вимовляється вго-
лос перед вівтарем. Переломлення хліба також багатозначне, як і багато 
інших ритуальних дійств у Літургії. З одного боку, ламання хліба зумовлено 
необхідністю роздати освячений хліб усім, хто прийшов до Святого Прича-
стя. Глибинний же сенс полягає в спогаді про переломлення Тіла Христа на 
Хресті. На відзначення цього глибинного сенсу священик переломлює хліб 
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зі словами “Alleluia, Christ our Passover is sacrificed for us», на що молельни-
ки відповідають: «Therefore let us keep the feast. Alleluia».

Потім священик причащає вірних, які стоять перед ним на колінах, даю-
чи їм хостію у простягнуті руки:

The body of our Lord Jesus Christ,
which was given for you,
preserve your body and soul unto everlasting life.
Take and eat this in remembrance that Christ died for you,
and feed on him in your heart by faith with thanksgiving
 і схиляючи до них чашу зі словами:
The blood of our Lord Jesus Christ,
which was shed for you,
preserve your body and soul unto everlasting life.
Drink this in remembrance that Christ’s blood was shed for you,
and be thankful.
У цих словах – квінтесенція Євхаристії, причащання Святих Дарів, при-

йняття жертви Христа в ім’я вічного життя. У вищенаведених словах, що 
супроводжують причащання вірних, нами виділено вказівний дейксис this, 
оскільки на момент причастя «це» вино і «цей» хліб, скуштовані причас-
никами тут і зараз, у реальному хронотопі, водночас є частково транс-
цендентним там і тоді, коли на Голгофі тіло і кров Христа були принесені 
в жертву людському порятунку. І навіть там і тоді, коли на Тайній Вечері 
Христос передрік свою жертву і заповідав своїм послідовникам спосіб до-
лучення до Його Святих Дарів (Holy Sacraments).

Під час причастя співаються гімни і хорали. По закінченні причастя знову 
настає прописане в Книзі загальних молитов мовчання для усвідомлення 
здійсненого таїнства та єднання зі Спасителем.

Завершується Божественна літургія подячною молитвою після при-
частя, спільним співом гімну і прикінцевим благословенням: Тhe grace of our 
Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Ghost, be 
with us all evermore. Amen.

Зауважимо, що вищенаведене чинопослідування Божественної 
Літургії ілюструє один із затверджених у Книзі Загальних молитов варіантів 
Богослужіння, застосовуваних у Високій Церкві. Крім Богослужіння сучас-
ною англійською мовою, в Книзі представлений також чин Літургії та інших 
служб середньоанглійською мовою (Middle-age English), якою, власне, і був 
написаний молитовник у першій редакції. Крім того, певні елементи риту-
алу можуть змінюватися залежно від Літургійного календаря, так званого 
церковного року (The Church Year) чи свята. Більше того, Книга Загальних 
Молитов пропонує кілька варіантів чинопослідування для того ж самого 
виду Богослужіння. У руслі нашого дослідження важливо відзначити те, що 
в кожній парафії встановлено   єдину, незмінну процедуру слідування чинів, 
одного разу обрану священиком / паствою / кліром. Важливо це тому, що 
жодні найменші відхилення від звичного ритуального дійства не повинні 
відволікати молельників від головної мети Богослужіння – спілкування з Бо-
гом.
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Недотримання бодай однієї з описаних вище ритуальних дій позбавляє 
Богослужіння синергійності, а  профанація пов’язаних із ними особливостей 
призводить до десакралізації ритуалу. В семіотиці це явище тлумачиться як 
зворотний хід у знаковій системі, унаслідок чого семіозис релігійного ритуа-
лу зміщується у бік семіозису театру, перетворюючи Літургію зі здійснення 
на відтворення, з таїнства на імітацію.

Таким чином, можна констатувати, що ритуальна комунікація є окремим 
специфічним типом комунікації, де сакральність  відіграє провідну роль, 
тобто є суттєвою частиною семантики ритуалу Богослужіння і, відповідно, 
однією з базових категорій при дослідженні релігійного ритуалу.

До комунікативних особливостей ритуалу Літургійного Богослужіння, 
крім сакральності, слід уналежнити й особливий розподіл і чітку зміну 
адресантно-адресатних ролей. У процесі Богослужіння відбувається зміна 
адресантно-адресатних ролей залежно від призначення ритуального мо-
менту. Зміна комунікативних ролей учасників ритуалу Богослужіння зумов-
лена   специфікою літургійного контексту. Можливість цього перевтілення 
зумовлена такою особливістю ритуалу Літургії, як сакральний хронотоп-
ний символізм – підпорядкування часу і простору контексту Літургії, що й 
уможливлює синергійну взаємодію молельників із Богом.
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Данная работа посвящена вопросу, связанному с проблемой создания непротиво-
речивых принципов описания ономастического материала, а также выделению кри-
териев классифицирования топонимов. Работа в целом направлена на разработку 
адекватных методов лексикографирования топонимов в словарях разных типов. 
В ней анализируются 6 классификаций, в основу которых положены различные 
классифицирующие признаки. В работе предложена авторская схема подразде-
лов топонимики, основанная на идеях, изложенных Н.В. Подольской.
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Музя Є.М. Топонімічна лексика та критерії її класифікування. Робота 
присвячена питанню, пов’язаному з проблемою створення несуперечливих 
принципів описування ономастичного матеріалу, а також виділенню критеріїв 
класифікування топонімів. Робота в цілому, спрямована на розробку адекват-
них методів лексикографування топонімів у словниках різних типів. У статті 
аналізується 6 класифікацій, до основи яких покладені різні класифікуючі ознаки.
У роботі запропонована авторська схема підрозділів топоніміки, яка грунтується 
на ідеях, запропонованих Н.В. Подольською.
Ключові слова: топонім, топонімічна класифікація, ономастичний матеріал, критерій 
класифікування, підрозділ топоніміки.

Muzia Е.М. Toponymic lexics and its classification criteria. The design of non-
contradictory principles of the onomastic lexis description as well as the search for 
their classification criteria are the main problems of modem linguistic studies in the 
field. Their solution will provide the background for the development of lexicographic 
description of toponyms in different types of dictionaries. The linguists have developed 6 
classifications of toponymic lexis for today, proposed by F. Palyacki, F. Mikloshich, S. Grabets, 
L. Gumetsky, C. Pospond and V. Zhuchkevich. The issue of the unified universal classification 
development, which will cover all the problems of toponymy, is currently considered debatable. 
It can be explained by the process of the toponymy formation as science. The complexity of 
universal classification and its formation are explained by the ambiguous attitude of various 
researchers towards this problem, as well as by the various goals that are being put into 
our research. The ideal version of the unified classification should be tripled, that is, to be 
interested not only for linguists, but also for geographers and historians. This article focuses 
on these problems and represents the author’s scheme of the toponyms classification.
Key words: toponym, toponymical classification, onomastical material, classifying criterion, 
toponymical subdivision.

Одной из наиболее острых проблем топонимики является вопрос вы-
работки непротиворечивых принципов описания ономастического матери-
ала, что и является актуальностью данной работы. Цель исследования 
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– определить критерии классификации топонимов, антропонимов и других 
видов ономастической лексики. Предметом исследования является наи-
более характерные признаки лексики такого рода.

Как известно, до настоящего времени лингвистами разработано 6 клас-
сификаций топонимической лексики, предложенных Ф. Паляцким, Ф. Ми-
клошичем, С. Грабецом, Л. Гумецкой, С. Роспондом и В. Жучкевичем, кото-
рые являются объектом исследования. Исторически первая из них была 
описана в работе Ф. Паляцкого в 1834 году. Им выделено 2 группы топони-
мов:1) образованные от имён основателей или владельцев поселения, и 2) 
образованные от топографического положения объектов, что, как видно, 
не демонстрирует наличия единого классифицирующего признака. Можно, 
тем не менее, предположить, что автор исходил из данных этимологиче-
ских разысканий [приводится по: 8; 55].

Лишена чёткости и классификация Франца Миклошича, который, под-
разделив весь фактический материал на 2 группы: 1) топонимы, происхо-
дящие от названий лиц, и 2) топонимы, образованные от нарицательных 
имён, затем применяет различные методы к анализу каждой из них. Так, 
если составляющие первой группы объединены на основе структурного 
параметра, то ко второй группе применяются семантические критерии, 
что позволяет сгруппировать топонимы по лексико тематическим группам, 
номинирующим: 1) землю 2) воду, 3) растительность, 4) животный мир, 5) 
цвет, 6) строения, 7) занятия людей, 8) орудия производства, 9) этнические 
названия, 10) названия посредственно или непосредственно связанные с 
общественным строем [приводится по 8; 56].

Использование лексико-семантического критерия имеет место также и 
в работе С. Грабеца, который , по его словам, опирается на классификацию 
В.Ташицкого [9;55-224]. Следует отметить глубокую детализацию, прису-
щую данной классификации. Так, водные объекты делятся на 7 групп: 1. То-
пографические названия, образованные от а) водных терминов, б) свойств 
воды, в) свойств почвы, г) растительного мира, д) положения по отношению 
к другим географическим объектам, 2. Культурные названия, 3. Названия 
производные от других географических названий: а) уменьшительные, б) 
от названия гор, в) от названий почвы, г) от названия населённого пункта и 
его частей, 4. Названия, образованные от имён личных: а) притяжательные 
прилагательные (Bohowa Krienica, Diduszkowa Riczka), б)притяжательные 
существительные (Kotowka, Zubrinka), в) производные от личных названий, 
г) названия, связь которых с личными названиями неясна, 5. Родовые на-
звания, 6. Названия иностранного происхождения, 7. Названия неясной 
этимологии [9;55-120]. Названия гор, в свою очередь, - на 5 групп: 1 .Топо-
графические названия, образованные а) от названий горных терминов, б) 
от их строения ,в) от особенностей почвы и склонов гор, г) от растительного 
мира, д) от оттенков местности, е) от положения по отношению к другим 
географическим объектам, ж) иные географические термины. 2. Названия 
культурные, З.Названия, поизводные от других географических объектов: 
а) от горных терминов, б) от названий водных объектов, в) от названий по-
чвы, г) от названий населённых пунктов и их частей. 4. Названия, образо-
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ванные от личных имён: а) притяжательные прилагательные (Alamanowa 
Gora, Czortkowa Gora), б) притяжательные существительные (Zukowka). 5. 
Неясные названия [9;121-183]. Названия населённых пунктов распределя-
ются по классификации, предложенной В. Ташицким, в соответствии с ко-
торой все топонимы делятся на 2 группы: 1) исконные названия местности, 
и 2) названия, которые раньше были именами людей, а потом стали име-
нами географических объкетов. Первая группа состоит из названий: а) то-
пографических, б) культурных, в) притяжательных (прилагательных Butkow, 
Tatarow и существительных Moskalowka, Sokolowka), г) уменьшительных. 
Вторая группа слов классифицируется не в соответствии с классификацией 
Ташицкого и состоит из родовых названий. Однако Грабец выделяет ещё 
и третью группу слов, к которой относятся названия неясной этимологии 
[9; 185-224]. Очевидно, что при всех достоинствах данной классификации, 
она грешит некоторым нарушением чистоты построения. Например, при 
разграничении видов водных объектов одновременно используются и эти-
мологический, и семантический, и словообразовательный критерии.

На том же принципе, что и классификации Ф. Миклошича и С.Грабеца, 
построена классификация Л.Л. Гумецкой, которая выделяет 4 группы на-
званий: 1) местные названия, не происходящие от названий лиц, 2) мест-
ные названия, происходящие от названий лиц, 3) местные названия нео-
пределённого значения, 4) местные названия неясного значения [1; 37-38]. 
Однако, как и в двух предыдущих работах, здесь также отсутствует единый 
критерий классифицирования.

Классификация С. Роспонда, построенная по морфолого - словообра-
зовательному принципу, делит топонимы на три группы: I - примарные (без 
топоформантов ); II - секундарные (или деривативные), - образованные при 
помощи суффиксов и префиксов; III - составные [10;34]. Примарные со-
стоят из:

а) отапелятивных, и б) названий, образованных от личных имён. Се-
кундарные поделены на: а) префиксальные, б) суффиксальные, в) префик-
сально-суффиксальные. Составные топонимы образованы при помощи: а) 
сложения, б) сращивания, в) составления [10;54]. В данной классифика-
ции, помимо деления по формантам, автор также проводит и семантиче-
ское деление. Однако вне классификации остались 5 групп слов: 1) назва-
ния-гибриды; 2) названия, образованные замещением; 3) названия-кальки; 
4) названия, образованные агглютинацией; 5) названия, образованные со-
кращением [10; 57].

В последние годы морфолого-словообразовательный критерий продол-
жает широко применяться в топонимике, например, в работах О.Ф. Рипец-
кой «Принципы классификации немецкой топонимии», и А.В. Суперанской 
«Типы и структура географических названий» [4; 11], [6; 59].

Классификация, представляющая интерес не только для языкознания, 
но также для географии и истории, была предложена В.А. Жучкевичем. В 
её основу был положен этимологический критерий. Автор делит топони-
мы на 8 групп: 1) возникшие на основе природных признаков местности, 2) 
возникшие на основе социально-экономических понятий, 3) возникшие из 
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признаков самого объекта, 4) названия патронимические, 5) мигранты, 6) 
топонимы религиозного и культового происхождения, 7) названия мемори-
альные, 8) этимологически не исследованные, и поэтому не отнесённые ни 
к одной группе [2; 12].

Из предложенных выше классификаций становится понятно, что прин-
ципы классифицирования топонимов определяются прежде всего целью 
исследователя, но приоритетом пользуются два основных критерия: 1.) 
лексико-семантический и 2.) морфолого-словообразовательный.

Н. В. Подольская в своей работе «О развитии отечественной топоними-
ческой терминологии» выделила следующие подразделы топонимики [3; 
50].

Однако эта схема не является исчерпывающей. Вполне оправданным 
было бы включение подраздела «Кратонимика» (названия государств). 
Кроме того, подраздел «Урбонимика» и «Микротопонимика», по мнению 
А.В. Суперанской, (см. ст. «Микротопонимия, макротопонимия и их отличие 
от собственно топонимии» [5;8]) очень тесно переплетены друг с другом. 
Целесообразнее было бы «Урбонимику» сделать ответвлением «Микрото-
понимики».

В соответствии с определением «географический объект» - «неодушев-
лённый природно-физический или рукотворный «предмет» с фиксированной 
локализацией на земном шаре...» [7; 12], можно утверждать, что океаниче-
ские течения: Куросио, Эльниньо, Гольфстрим и многие другие являются гео-
графическими объектами. Это природно-физический «предмет», с «фикси-
рованной локализацией» (кроме течения Эльниньо, которое один раз в 11-12 
лет отклоняется от своего обычного направления течения). Поэтому кажется 
целесообразным включить названия океанических течений в подраздел «Ги-
дронимика», и предложить название «Ревманимика». Основываясь на клас-
сификации Н.В. Подольской, можно предложить следующую схему:
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Вопрос выработки единой универсальной классификации, которая бу-
дет охватывать все проблемы топонимики, в настоящий момент считается 
дискуссионным, что можно объяснить процессом становления топонимики 
как науки. Сложность создания универсальной классификации объясняет-
ся неоднозначным отношением различных исследователей к этой пробле-
ме, а также разными целями, которые ставятся к исследованиям. Идеаль-
ный вариант единой классификации должен носить тройственный харак-
тер, то есть представлять интерес не только для лингвистов, но также для 
географов и историков.
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В статті зроблено аналіз професійної лексики педагогічної спрямованості. Визна-
чено специфіку професійної лексики педагога. Зроблено висновок щодо специфіки 
англійських термінологічних словосполучень педагогічної галузі.
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Мулык Е.А. Специфика профессиональной лексики педагогической направлен-
ности. В статье рассматриваются вопросы, посвященные проблеме анализа и си-
стематизации профессиональной лексики педагогической направленности. Проана-
лизированы особенности профессиональной лексики педагога. Сделан вывод отно-
сительно специфики английских терминологических словосочетаний педагогической 
отрасли.
Ключевые слова: профессиональная лексика, профессиональная деятельность, пе-
дагогическая направленность, термин.

 Mulyk K.O. Specifics of professional vocabulary of pedagogical orientation. The article 
deals with the questions about the study and systematization of terminology vocabulary of 
pedagogical orientation. The features of the professional vocabulary of a teacher are described. 
The conclusion regarding the specifics of English terminological word-combinations of 
pedagogical branch is made. Specialists in the pedagogical field are often in foreign countries, 
where knowledge of English is required. Free proficiency in a foreign language, together with 
professional skills, will allow a specialist to get decent work and build a successful career, 
working with foreign specialists. Consequently, possession of the skills of foreign language 
broadcasting is part of the professional competence of the teacher. In modern conditions 
of science and technology interest in the professional vocabulary of a particular field of 
knowledge is gradually increasing. Close attention to the language of different specialties is 
due, first of all, to the fact that special vocabulary occupies an important place in the system of 
national language. As a result of the development of the pedagogical field there is a constant 
expansion of the terminology of the language, which, accordingly, causes the need for 
inventory, unification and codification of lexical units of language in this specialty.
Key words: professional language, pedagogical orientation, term.

До мовлення вчителя сьогодні ставляться високі вимоги, і пробле-
ма підвищення рівня професійного мовлення педагога розглядається у 
контексті підвищення сучасної освіти.

Фахівці педагогічної галузі часто бувають в іноземних країнах, де 
необхідні знання англійської. Вільне володіння іноземною мовою, разом 
з професійними навичками, дозволить фахівцю отримати гідну роботу і 
побудувати успішну кар’єру, співпрацюючи з закордонними фахівцями. 
Отже, володіння уміннями іншомовного мовлення є частиною професійної 
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компетенції педагога.
У сучасних умовах розвитку науки і техніки інтерес до дослідження 

професійної лексики тієї або іншої галузі знання поступово зростає. Пиль-
на увага до мови різних спеціальностей обумовлена, передусім, тим, що 
спеціальна лексика займає важливе місце в системі загальнонаціональної 
мови. В результаті розвитку педагогічної галузі відбувається постійне 
розширення термінологічного складу мови, що відповідно спричиняє 
необхідність інвентаризації, уніфікації і кодифікації лексичних одиниць мови 
цієї спеціальності. 

До питання про вивчення та систематизацію термінологічної лексики 
зверталися такі дослідники як Г.М. Александрова, A.C. Герд, М.В. Марчук, 
В.П. Даниленко та інші. Так, наприклад, О.М. Галкіна-Федорук, О.С. Ахма-
нова, А.В. Суперанська та ін. у своїх міркуваннях про професійну лексику 
вказують на її обмеженість соціальними рамками. На думку В.С. Унагаєвої, 
терміни відносяться до професійної лексики, мають строго науковий харак-
тер і використовуються у професійному спілкуванні представників даної 
сфери.

Метою роботи є проаналізувати особливості професійної термінолек-
сики соціально-педагогічної спрямованості. 

До компонентів професійного мовлення педагога відносяться: якість 
мовного оформлення мовлення; дотримуватися літературних норм вимо-
ви, вірно ставити наголос у словах; ціннісно-особистісні установки педагога; 
комунікативна компетентність; чіткий вибір інформації для створення вис-
лову; орієнтація на процес безпосередньої комунікації.

Серед вимог до мовлення педагога виділяють: 
- правильність – відповідність мовлення мовним нормам. Педагогу 

необхідно знати і виконувати у спілкуванні з учнями основні норми рідної 
мови: орфоепічні норми, а також норми утворення і зміни слів; 

- точність – відповідність змісту мовлення та інформації, яка лежить у 
його основі. Педагогу слід звернути особливу увагу на семантичний аспект 
мовлення, що сприяє формуванню навичок точності слововживання; 

-  логічність – вираження у смислових зв’язках компонентів мовлення 
і відносин між частинами та компонентами думки; чистота – відсутність у 
мовленні елементів, невластивих літературній мові. Усунення із активного 
мовлення нелітературної лексики; 

- виразність – особливість мовлення, що допомагає захоплювати увагу 
і створювати атмосферу емоційного співпереживання. Виразність мовлен-
ня педагога є потужним засобом впливу на слухача. Володіння педагогом 
різними засобами виразності мовлення (інтонація, темп мовлення, сила, 
висота голосу тощо) сприяє не лише формуванню довільності виразності 
мовлення дитини, але й повнішому усвідомленню учнем змісту мовлення, 
формуванню вміння виражати своє ставлення до предмета розмови; 

- багатство – уміння використовувати всі мовні одиниці з метою опти-
мального вираження інформації; 

- доцільність – вживання у мовленні одиниць, відповідних ситуації та 
умовам спілкування. Доцільність мовлення педагога передбачає, насампе-
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ред, володіння відчуттям стилю. 
У зв’язку з постійним розвитком міжнародних відносин, організацією 

ділових поїздок, обміну фахівцями, а також участь у різних змаганнях, 
зборах, олімпіадах, наша країна потребує фахівців, що мають якісні знан-
ня не лише у своїй професійній сфері, але і володіють достатніми знан-
нями англійської мови, які здатні гідно представити Україну за кордоном. 
Отже, володіння уміннями іншомовного мовлення є частиною професійної 
компетенції педагога.

Аналіз термінолексики педагогічної спрямованості є досить актуаль-
ною проблемою. Адже педагог – професіонал в конкретній галузі – все 
більше й більше прагне долучатися до роботи з іноземцями з метою обміну 
професійним досвідом. Отже, професійна специфічна лексика фахівців 
цього напряму становить великий інтерес для лінгвістики.

У сучасному мовознавстві існують різні погляди щодо визначення 
спеціальної професійної лексики. Тому, вважаємо за потрібне спочатку 
дати визначення тотожних понять «термін», «професійний жаргонізм», 
«професіоналізм», «професійна лексика».

Термінологія (від латинського terminus – рубіж, межа) – сукупність 
термінів, що обслуговують певну сферу знань, пов’язаних із системою по-
нять: мистецтво, техніка, виробництво тощо. Це особливий пласт лексики, 
який піддається свідомому регулюванню та упорядкуванню. На думку вче-
них, слово «термін» уперше з’явилося у Німеччині 1876 року. Синонімом 
термінології у цьому значенні є терміносистема [1].

Термін (від латинського terminus – рубіж, межа) – слово або  слово-
сполучення, що позначає поняття певної галузі науки, техніки тощо. Ос-
новними ознаками терміна є: системність, наявність дефініції, тенденція 
до однозначності в межах свого термінологічного поля, тобто термінології 
певної галузі; стилістична нейтральність; точність семантики, висока 
інформативність. Ці ознаки реалізуються лише в межах терміносистем, за 
їх межами термін втрачає свої дефінітивні та системні характеристики – 
детермінологізується, тобто переходить у загальновживану лексику [1].

До «професійних жаргонізмів» О.А. Покровська відносить конотатив-
но марковані вислови, що не виражають наукового поняття і не мають 
дефініції, але задовольняють потреби професійного спілкування у певній 
галузі. І, нарешті, «професійна лексика» визначається як слова, вирази, 
звороти мови, що властиві спілкуванню людей, пов’язаних із певною галуз-
зю діяльності [2, 36-37].

В.М. Прохорова [5, 153-159] відзначає, що професіоналізми і жаргонізми 
схожі за грубою експресією, за тим, що названі одиниці не становлять 
самостійних мовних підсистем зі своїми граматичними особливостями, а є 
лексичними комплексами, порівняно обмеженими в кількісному відношенні. 
Якщо складним завданням є відмежування термінів від професіоналізмів, 
то знайти критерії розрізнення названих одиниць практично неможливо 
(свідченням цього є майже тотожні визначення професійної лексики та 
професійних жаргонізмів, подані О.А. Покровською).

Так М.І. Фоміна пропонує професіоналізми і терміни розглядати як 
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певні різновиди спеціальної лексики; термінологічну лексику доцільно 
кваліфікувати як «слова і словосполучення», використовувані для логічно 
точного визначення спеціальних понять, встановлення змісту понять, їх 
відмінних ознак» [7, 177]. 

Ми поділяємо думку науковців О.В. Суперанської, Н.В. Подольської, 
Н.В. Васильєвої [3, 27], які зазначають, що жаргонізми не відносяться до 
спеціальної фахової лексики. Вони тлумачать їх як особливі, яскраві, модні 
слівця, характерні для окремих соціальних груп і вважають, що вони прак-
тично нічого не додають до мови, а лише створюють особливий колорит 
мовлення.

Безперечно, основним об’єктом термінознавства є спеціальна лексика, 
яка, однак, у працях різних вчених номінується і позиціонується по-різному: 
«мова для спеціальних цілей», «мова спеціальності», «професійний мова», 
«професійне мовлення» та ін.. У працях одних вчених поняття «мова 
спеціальності», «мова для спеціальних цілей» і «професійний мова» ото-
тожнюються, інші ж вчені, навпаки, дані поняття чітко розмежовують. Так, 
наприклад, Е.М. Галкіна-Федорук, О.С. Ахманова, А.В. Суперанська та 
ін. в своїх міркуваннях про професійну мову вказують на її обмеженість 
соціальними рамками. У «Словнику лінгвістичних термінів» О.С. Ахманової 
професійна мова визначена як «соціальні діалекти цієї мови, що існують 
серед осіб, що належать до однієї і тієї ж професії» [ 6, 534 ]. Мова для 
спеціальних цілей (LSP) являє собою сукупність лексичних одиниць, які на-
зивають поняття спеціальної галузі знання або діяльності. До його складу 
входять і терміни. 

Професійна лексика властива певній професійній групі; це лексика, 
яка використовується в мовленні людей, об’єднаних спільною професією, 
для неформального спілкування. На наш погляд, саме неофіційність, роз-
мовний характер, експресивність є основними семантичними маркерами 
професійних слів соціально-педагогічного напрямку. Проте практично про-
вести чітку грань між термінами та професіоналізмами дуже важко, оскільки 
і ті, й інші є елементами мови професійної комунікації. Слід погодитися з  
С.Д. Шеловим в тому, що межі між цими поняттями є рухомими і прозорими. 

Розгорнуте тлумачення «терміну», до якого приєднуємося й ми в да-
ному дослідженні, подає Ф.А. Циткіна: «Термін – це спеціальне слово або 
словосполучення, яке вживається для точного вираження поняття з якої-
небудь галузі знання – науки, техніки, суспільно-політичного життя, ми-
стецтва, юриспруденції тощо» [5]. Крім того, у дослідженні Ф.А. Циткіної 
закладено основи порівняльного термінознавства, запропоновано мето-
дики порівняльного дослідження термінів у структурному та семантичному 
аспектах.

Якість мовленнєвого розвитку студента залежить від якості мовлення 
педагогів і від оточуючого мовленнєвого середовища у навчальному закладі. 
Слухачі говорять те, що чують, оскільки внутрішні механізми мовлення у ди-
тини утворюються лише під впливом мовлення дорослих. Педагог повинен 
самокритично відноситись до своєї мови і при наявності недоліків в ній на-
магатись виправити їх.
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Матеріалом нашого дослідження стала вибірка термінологічних оди-
ниць, складена шляхом опрацювання двомовних тлумачних, енциклопедич-
них, спеціалізованих словників і текстів навчальних посібників з педагогіки, 
історії педагогіки та соціальної педагогіки.

За структурною характеристикою переважна більшість лексичних оди-
ниць педагогічної тематики є похідними. Вони включають  терміни, створені 
за допомогою різних способів словотворення (суфіксація, префіксація) 
(близько 70%) та складні терміни (терміни-словосполучення) (близько 30 
%). Усі терміни за своєю будовою поділяються на:

- прості (складаються з одного слова): society - суспільство;
- складні (складаються з двох слів): holistic education – загальна освіта;
Для термінології педагогічної спрямованості є характерним використан-

ня ряду суфіксів та префіксів:
1) суфікси:
-tion (generation, violation ); -or (editor, mentor);
-ment (punishment, judgement); -er (teacher);
 -ence (reference, consequence),
2) префікси:
dis- (disabled ); up- (upbringing);
re- (recognition); ir- (irrespective).
in (inherently).
Розповсюдження префіксального та суфіксального способу творення 

термінів зумовлене продуктивністю префіксації в утворенні іменників. Та-
ким чином, продуктивність словотворчих засобів, а відповідно і структура 
термінів, у соціально-педагогічному мовленні залежать від загальномовних 
тенденцій, а також природи понять, які висловлюють терміни.

Найважливішою ознакою складних термінів педагогічної спрямованості 
є їхня відтворюваність у професійній сфері, вживання для вираження кон-
кретного спеціального поняття. За межами конкретної термінологічної 
системи таке словосполучення не буде стійким і не сприйматиметься як 
зв’язана мовна одиниця. Отже, за кожним складеним терміном  стоїть 
стійка, стандартно відтворювана структура складного професійного по-
няття. Термінологія для терміна є тим полем, яке дає йому точність і 
однозначність, і за межами якого слово втрачає ознаки терміна.

В англійській педагогічній термінології існує ряд термінів, які складають-
ся з декількох компонентів. Наприклад:

hierarchy of needs – ієрархія потреб
social work – соціальна робота;
applied sciences – прикладні науки.
Зіставлення структурної організації термінологічних словосполучень 

в англомовній соціально-педагогічній термінології дозволило виокремити 
наступні найбільш продуктивні моделі: 

Adj+N: social discipline - соціальна дисципліна, social work - соціальна 
робота.

N+N: education department - відділ освіти, home task - домашнє завдан-
ня.
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Adj+N+N : primary education department - відділ початкової освіти, New 
Education Movement - Новий напрям в освіті.

N+N+N : society life contribution - внесок в соціальне життя. 
Аналіз синтаксичних зв’язків і ступеня їх стійкості усередині 

термінологічних словосполучень в англомовній терміносфері соціально-
педагогічної спрямованості виявив, що стосунки між терміноелементами 
усередині багатокомпонентних словосполучень оформляються переважно 
за допомогою порядку слів, прийменників або сполучників (to bring up a child 
- виховати дитину, to get along with the problem - впоратися з проблемою).

У сучасному світі термінологія відіграє важливу роль у професійній 
комунікації соціально-педагогічної спрямованості, оскільки є джерелом 
одержання й передачі наукової інформації, а також інструментом опану-
вання спеціальністю. Термінологія є частиною наукового апарату, яка дає 
можливість пізнати закономірності дослідницького процесу, визначити ка-
нали взаємодії з іншими елементами визначеної галузі науки. В процесі 
дослідження встановлено, що більшість термінів даної галузі за структур-
ною класифікацією є похідними, простими та створені за допомогою різних 
способів словотворення (суфіксація, префіксація). Виокремлено найбільш 
продуктивні моделі структури термінологічних словосполучень (Adj+N, 
N+N, Adj+N+N, N+N+N).  Визначено, що структура термінів у соціально-
педагогічному мовленні залежить від загальномовних тенденцій, а також 
природи понять, які висловлюють терміни.

Перспективою подальшого дослідження бачимо у проведенні перекла-
дацького аналізу соціально-педагогічних текстів з урахуванням стилістичних 
особливостей, лексичних та граматичних трансформацій, що використову-
ються при передачі визначених термінів засобами української мови.
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Набока Е.Н. Семантические трансформации библейских протосообщений в со-
временном англоязычном политическом дискурсе. Статья посвящена исследова-
нию семантических трансформаций, которые претерпевают библейские протосообще-
ния в процессе их использования в качестве вторичного коммуникативного сообщения 
в англоязычном политическом дискурсе. Рассмотрены 3 вида библейских фразеологиз-
мов, которыe характеризуются различной степенью адаптации в языке и речи.
Ключевые слова: библейские протосообщения, семантические трансформации, поли-
тический дискурс.

Набока О.М. Семантичні трансформації біблійних протоповідомлень у сучас-
ному англомовному політичному дискурсі. Стаття присвячена дослідженню се-
мантичних трансформацій, які отримують біблійні протоповідомлення в процесі їхнього 
використовування в якості вторинного комунікативного повідомлення в англомовному 
політичному дискурсі. Розглянуто 3 види біблійних фразеологізмів, що відрізняються 
різним ступенем адаптації в мові та мовленні.
Ключові слова: біблійні протоповідомлення, семантичні трансформації, політичний 
дискурс.

Naboka O. Semantic Transformation of Biblical Proto-messages in  Modern English 
Political Discourse. The article deals with the research of semantic transformation which 
Biblical proto-messages undergo in the process of their communicatively secondary 
realization in English political discourse. There have been singled out three groups of Biblical 
phraseological units which have different degree of adaptation in language and speech: 
phraseological units with the similar interpretation in all reference books, phraseological units 
which differ in shades of meaning in reference books and phraseological units which meaning 
differ completely in different reference books. The first group of Biblical phraseological units 
is characterized  by the semantic homogeneity both in reference books and political speech. 
The analysis of the second group of Biblical phraseological units showed the absence of 
their complete semantic transformation in political discourse except for the widening of their 
evaluating connotative meaning and lexical transformation. Biblical phraseological units 
of the third group demonstrate either minimal semantic changes in political discourse or a 
complete deviation from its primary Biblical meaning, thus undergoing complete semantic 
transformation in political discourse. 
Key words: Biblical proto-messages, semantic transformation, political discourse.

Исследование интертекстуальности является одним   из наиболее ак-
туальных и перспективных направлений современной филологической на-
уки. Углубление познания закономерностей формирования и функциони-
рования паремиологического фонда языка как носителя культурной памяти 
социума является одним из направлений в изучении интертекстуальности.

Целью настоящей статьи является исследование семантических транс-
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формаций, которые претерпевают библейские протосообщения в процессе 
их использования в качестве вторичного коммуникативного сообщения в 
англоязычном политическом дискурсе – выступлениях политических дея-
телей, аналитических статьях на политическую тематику.

Объектом исследования являются библейские фразеологизмы (да-
лее – БФ), образные слова, словосочетания и фразы, ведущие свое на-
чало из Евангелия от Матфея, которые вошли в общеязыковой узус и в 
статусе фразеологизмов используются в политическом дискурсе. Предме-
том исследования выступают семантические процессы, сопровождающие 
трансформацию библейских протоединиц (слов, словосочетаний, фраз как 
единиц Евангельского текста) в БФ (библейские фразеологизмы английско-
го языка) и их дальнейшее речевое использование (БФ в англоязычном 
политическом дискурсе).  

Исходя из общеизвестного факта о том, что характерной чертой полити-
ческого дискурса является интертекстуальность, проявляющаяся в исполь-
зовании фрагментов прецедентного текста в тексте-реципиенте, в настоя-
щей работе было исследовано функционирование библеизмов из Евангелия 
от Матфея как фрагментов прецедентного текста (Библии) в текстах полити-
ческого дискурса в качестве коммуникативно первичного текста.

Для понимания статуса БФ в исследуемом нами политическом  дис-
курсе, необходимо подробнее остановиться на теории коммуникативной 
гетерогенности текста,  которая включает  в себя  проблему коммуника-
тивной вторичности как «одной из трёх разновидностей неоднородности 
целого завершенного сообщения, функционирующего в коммуникативном 
пространстве социума как в рамках художественного, так и нехудожествен-
ного дискурса» [2, 123]. Коммуникативная вторичность трактуется как «вос-
произведение в сообщении такого референта, который сам по себе уже 
является коммуникативным феноменом, например, цитируемым текстом, 
воспроизводимым разговором, ранее существовавшим (реально или фик-
тивно) в коммуникативном пространстве» [там же]. Сообщение, подлежа-
щее  воспроизведению, обозначается термином протосообщение, участ-
ники воспроизводимой коммуникации именуются  протокоммуникантами,  
а их общение — протокоммуникацией. Результат воспроизведения рефе-
рента трактуется как коммуникативно вторичное сообщение.

В наших предыдущих исследованиях [4;5;6]  библейские речения из 
Евангелия от Матфея рассматривались с трех точек зрения:

- как прототипы БФ, слова, словосочетания, речения, сюжетные колли-
зии, функционирующие в самом тексте Евангелия и являющиеся его не-
отъемлемой частью;

- как библеизмы – слова и выражения, восходящие к тексту Библии 
и вошедшие в хранилища общественной памяти говорящего сообщества 
(словари) в качестве образно-переосмысленных и структурно-семантиче-
ски неразложимых идиоматических единиц;

- как идиоматические единицы, извлекаемые из общественной и инди-
видуальной памяти  для использования  в речи, в рамках текста-реципиен-
та – в политическом дискурсе. 

НАБОКА Е.Н.   СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ...



ЗАПИСКИ З РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ. –  ВИП. 1 (40) –  2018

154

Рассматривая прототипы БФ в их изначальном контексте – Евангелии 
от Матфея, мы обнаружили, что эти единицы могут быть трех типов. Часть 
из них (хотя и очень незначительная) имеет изначальный статус фразео-
логизма, т.е. семантически преобразованного неразложимого лексического 
единства. Образованные на их основе БФ мы называем изначальными БФ. 
Другая (значительно бÓльшая) часть используется не фразеологически, 
но в буквальном смысле, хотя и формулируя некие этические максимы. 
Эти прото-единицы образуют так называемые прото-фразеологические 
БФ. Выйдя из контекста Библии, эти прото-единицы утрачивают свой бук-
вальный смысл и становятся собственно фразеологическими, т.е. образно 
переосмысленными и формально застывшими повторяющимися единица-
ми.  В разряд библейских прото-единиц, впоследствии преобразованных в 
БФ, следует включить также сюжетные узлы и коллизии, обобщенные но-
минации которых образуют третью группу БФ; их мы называем сюжетными 
БФ. Все эти три разновидности библейских прото-единиц, пройдя процесс 
семантической и формальной трансформации, значительно пополняют и 
обогащают паремиологический фонд английского языка.

Лингвистические достоинства текста Евангелия от Матфея – яркая об-
разность, наглядность, доступность, экспрессивная насыщенность наряду 
с семантической глубиной, философской емкостью и дидактической на-
правленностью  – стали важными факторами, стимулирующими процесс 
фразеологизации многих его выражений, то есть выхода их из «материн-
ского» текста и самостоятельного функционирования вне библейского кон-
текста как единиц общего паремиологического фонда языка.

Необходимо отметить, что пополнение паремиологического фонда ан-
глийского языка происходило как за счет цитатного воспроизведения еван-
гельских речений с большей или меньшей степенью трансформации их 
формы и содержания,  так и за счет появления так называемых сюжетно 
обусловленных фразеологизмов, т.е. слов или словосочетаний, которые в 
свернутом виде номинируют некоторый библейский сюжетный конфликт, 
главным образом, его морально-этическую трактовку. Основным источни-
ком БФ в исследуемом Евангелии послужили притчи Христа – небольшие 
рассказы, аллегорические по форме и нравственно-дидактические по цели.

Исследование евангельских речений с точки зрения их идиоматично-
сти   основывалось на том, что библейские фразеологизмы представляют 
собой важный и интересный пласт фразеологии во многих языках мира, 
так как отбор этих единиц в каждом языке происходит из одного общего 
источника – Библии.  Библейская фразеология английского языка, с од-
ной стороны, является частью его фразеологической системы, и, следова-
тельно, библейский фразеологизм обладает всеми дифференциальными 
признаками фразеологической единицы, а с другой стороны, БФ имеют 
ряд специфических черт, которые определяются и их происхождением, и 
особой семантикой, и стилистической характеристикой, и определенными 
функциями в языке. 

К специфическим чертам библеизмов необходимо отнести, в первую 
очередь, прагматический компонент их содержательной структуры, в ко-
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торой четко просматривается нравственно-дидактическая, морально-этиче-
ская составляющая, а также их лингвостилистические особенности, которые 
проявляются  наличием возвышенной коннотации в их семантической струк-
туре. В большинстве случаев речевое использование БФ является конгру-
энтным, унисонным данной коннотативной семе, при этом БФ способствует 
созданию торжественной, возвышенной тональности сообщения. Однако 
возможно и неконгруэнтное, диссонансное употребление узуально возвы-
шенного БФ в сниженно-прозаическом контексте, что приводит к десакрали-
зации библеизма и созданию иронической, шутливой, насмешливой окраски.

  Сравнительное изучение толкований библеизмов в различных спра-
вочных изданиях привело к выводу о том, что все БФ следует разделить на 
3 группы:  1) БФ с идентичным толкованием их значения во всех исследуе-
мых справочниках; 2) БФ, различия в толкованиях которых в справочниках 
не принципиальны: общее значение остается неизменным, различаются 
лишь оттенки значений; 3) БФ, толкования которых кардинально различа-
ются в разных словарях. Было выдвинуто предположение, что наиболь-
ший интерес при исследовании функционирования библеизмов в тексте 
политического дискурса должны представлять библеизмы третьей группы 
(и частично – второй), поскольку в них прогнозируется варьирование смыс-
лового наполнения. Поэтому, изучая БФ в политическом дискурсе, мы учи-
тывали критерий идентичности их словарных толкований. Выполненный 
анализ показал, что в целом первоначальное  предположение о наличии 
корреляции между идентичностью толкования БФ в словарях и гомогенно-
стью их значений в исследуемом дискурсе подтвердилось.   

 Так, библеизмы первой  группы (значения которых совпадают во всех 
зафиксировавших их словарях) используются, в основном, в своем словар-
ном значении. Зафиксированы лишь отдельные случаи частичных семан-
тических смещений фразеологизмов to separate wheat from the chaff, wolf 
in sheep’s clothing,  judge not. Основная  же часть библеизмов этой группы  
полностью стабилизировали свою смысловую структуру в политическом 
дискурсе и отлились в форму абсолютных клише.

Анализ политических текстов, содержащих в себе библеизмы второй 
группы (различия в значениях которых непринципиальны; отличаются лишь 
оттенки значений), показал отсутствие случаев полной  трансформации 
значений при речевом использовании исследуемых библеизмов. При этом 
достаточно частотными оказались случаи коннотативной трансформации 
(в частности, изменение или расширение оценочного коннотативного зна-
чения библеизма) и случаи лексической трансформации библеизма. 

Исследование функционирования библеизмов третьей группы (значе-
ния которых  кардинально различаются в зарегистрировавших их слова-
рях)  показало, что они все  в большей или меньшей степени подвергаются 
трансформации в современном политическом дискурсе. И если некоторые 
из них претерпевают незначительные семантические изменения,  то в слу-
чаях с библеизмами  poor in spirit, a council of perfection,  salt of the earth,  to 
turn the other cheek можно говорить о полном отходе от изначально библей-
ского смысла БФ и их кардинальной семантической трансформации.
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Практически все библеизмы, отнесенные по принципу идентичности их 
толкований в словарях к третьей группе, в большей или меньшей степе-
ни используются политиками в своих речах и журналистами в политиче-
ских публикациях. В первую очередь это касается следующих библейских 
фразеологизмов: baptism of fire (Mt.3:11), salt of the earth (Mt.5:13), a counsil 
of perfection (Mt.19:21),  to turn the other cheek (Mt.5:39),  gnashing of teeth 
(Mt.8:12), poor in spirit (Mt.5:3).

Объем статьи не позволяет подробно остановиться на рассмотрении 
всех вышеперечисленных БФ, подвергшихся семантической трансформа-
ции в политическом дискурсе. Поэтому ограничимся приведением  резуль-
татов исследования одного из наиболее активно используемых как в речах 
политиков, так и в статьях политических журналистов  библейского фразе-
ологизма – baptism of fire (Mt.3:11).

Baptism of fire – образное выражение, происходящее из слов Иоан-
на Крестителя, возвещающего о скором приходе Спасителя на землю: “I 
indeed baptize you with water unto repentance: but he that cometh after me is 
mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear: he shall baptize you with 
the Holy Ghost, and with fire.” (Mt. 3:11)  [8,346].  Как известно, традиционно 
крещение происходит в воде (водой) и символизирует очищение души от 
грехов и преданность Богу. Крещение же Святым Духом и огнем «счита-
ется указанием на излияние Святого Духа в день Пятидесятницы, сопро-
вождавшейся духовными дарами и огненными языками (Деян. 2), или на 
судящую и очищающую силу (благой вести) для спасения всех верующих 
и мщения всем, противящимся ему» [1,224]. Исходя из того, что в христи-
анской культуре огонь символизирует и горячее чувство, и день суда или 
очищения, и слово Божие, и даже самого Господа, можно предположить, 
что крещение огнем – наивысшая степень очищения и акт демонстрации 
посвящения Богу.

В зафиксированных нами толкованиях этого выражения в современных 
справочных источниках наблюдается разночтение его значений. В слова-
ре G.M.Lamsa [7,46] приводится толкование “baptism of fire” как “thorough 
cleansing”. Словарь А.В Кунина [3,65] трактует его как «боевое крещение». 
Совершенно очевидно, что различия в толковании обусловлены различи-
ями в расстановке акцентов: в первом случае акцентируется очищающая 
сила огня, во втором – крещение огнем как первое испытание (не столько 
на веру, сколько на прочность).

Примечательно, что во всех рассмотренных нами речах (28) и статьях 
(59) не зафиксировано ни одного употребления исследуемого БФ в значе-
нии “thorough cleansing”. Во всех выступлениях и статьях, вне зависимости 
от их тематики, выражение baptism of fire  используется в значении «боевое 
крещение/первое испытание». (В качестве боевого крещения или первого 
испытания рассматриваются вступление в должность, предвыборные де-
баты, первые выступления по телевидению и т.д.)     

Различия наблюдаются лишь в оттенках значения. Учитывая, что в дан-
ной идиоме семантически важны оба элемента – baptism как символ перво-
го испытания или опыта и fire как свидетельство серьезности, важности и 
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трудности этого испытания, даже небольшое смещение акцента с одного 
элемента к другому приводит к изменению оттенка значения.

Акцентуация первого элемента БФ не нивелирует важность второго, а 
лишь подчеркивает, что серьезное испытание происходит в первый раз.

К примеру, в политической аналитической статье, посвященной  дея-
тельности Хилари Клинтон перед выборами, исследуемый БФ использу-
ется с целью подчеркнуть, что настоящее боевое крещение она получит 
уже в качестве сенатора (этим подчеркивается, что к моменту публикации 
статьи ей еще не приходилось сталкиваться с настоящими трудностями): 

It looks as though she will have to wait for her real baptism of fire as an 
elected official.

Необходимо отметить, что в статьях и выступлениях достаточно часто 
встречается прилагательное real в качестве атрибута к исследуемой иди-
оме, несмотря на то, что она сама по себе означает наивысшую степень 
тяжести испытаний:

It was a real baptism of fire and I spent a month with a personal trainer 
preparing for this new position in my life.

Некоторые политики и журналисты считают недостаточным значение  
baptism  как первое испытание, символизирующее начало чего бы то ни 
было. Поэтому нередки случаи, когда используемое в тексте выражение 
baptism of fire сопровождается дополнением new position, at the beginning 
of smth и т.д.

Значительная часть выступлений и статей, содержащих в себе исследу-
емый БФ, посвящена военной тематике. В таких случаях авторов привлекает 
второй элемент идиомы в прямом значении – огонь как один из атрибутов 
войны. Так, в статье о бомбардировке г. Катамон в 1948 году, говорится, что 
Израиль выдержал боевое крещение (“survived that baptism of fire”).

Несмотря на то, что baptism of fire – одноразовое и достаточно кратко-
срочное действие, некоторые политики и журналисты считают возможным 
рассматривать его как длительное действие, таким образом пытаясь под-
черкнуть его трудность и напряженность:

Blue Circle chief executive Rick Haythornthwaite  has had a  baptism of fire 
since taking the helm last summer.

Данное использование библеизма является одним из примеров полной 
семантической трансформации – от «очищения» до «боевого крещения». 
Но вопрос, произошла ли эта трансформация впервые в политическом 
дискурсе, остается открытым, так как в некоторых словарях уже зафикси-
ровано измененное значение исследуемого библеизма.

Таким образом, исследование функционирования библейских фразео-
логизмов  в политическом дискурсе показало, что все они в большей или 
меньшей степени подвергаются трансформации. И если некоторые из них  
претерпевают лишь незначительные семантические изменения,  то в слу-
чае с  БФ  baptism of fire можно говорить о его полной семантической транс-
формации.

На наш взгляд, более детальное и целенаправленное исследование 
«авторских модификаций» БФ, или «квазифразеологизмов» – выражений, 
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созданных политиками и журналистами на основе библеизмов – может 
привести к интересным результатам.

Суммируя вышеизложенное, можно с уверенностью констатировать, что 
библейские выражения из Евангелия от Матфея не только не стали застыв-
шей массой устаревших или устаревающих слов, но и являются источником, 
к которому постоянно обращаются авторы политического дискурса для при-
дания бо́льшей образности, яркой выразительности языку политики.
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у публікаціях А.Піза. В роботі аналізуються типи і способи представлення таке-
сичного та проксемічного аспектів: відстань між співрозмовниками, їх просторове 
розміщення та дотики.
Ключові слова: вербальна комунікація, невербальна комунікація, проксеміка, такеси-
ка.

Попик И.П. Вербальная и невербальная коммуникация (на материале публика-
ций А. Пиза). Статья посвящена исследованию соотношения вербальной и невер-
бальной коммуникации в публикациях А.Пиза. В работе анализируются типы и спо-
собы представления такесического и проксемического аспектов: расстояние между 
собеседниками, их пространственное размещение и прикосновения.
Ключевые слова: вербальная коммуникация, невербальная коммуникация, проксеми-
ка, такесика.

Popik I. Verbal and nonverbal communication (based on the works by A. Pease). The 
article  deals with the study of verbal and non-verbal communication based on works by 
Allan Pease. The final aim of the work is to define types and interaction between verbal 
and non-verbal means of communication in “Body Language” and “Signals” by A. Pease, 
namely, distance between the speakers, their spacing (proxemics) as well as ways of touching 
(haptics). The polycode character of the given texts determines abundance of pictographic 
means – figures, schemes and tables. They only visualize the verbal information concerning 
description of a certain gesture or posture, the rest of the information – aim of the gesture, its 
function, examples of its usage in real life and practical advice – is presented with the help of 
verbal means of communication. 
Key words: verbal communication, non-verbal communication, proxemics, haptics. 
 
Наша цивілізація неможлива без знаків і знакових систем, людський 

розум невіддільний від функціонування знаків. Сприйняття навколишнього 
світу, когнітивна обробка сенсорної інформації, фіксація її та передача іншій 
людині для подальшої спільної діяльності – все це неможливо без засто-
сування знаків людської комунікації. Взаємодія членів соціуму передбачає 
інформаційний обмін, постійно відбувається між ними через різні канали 
зв’язку і різні коди, в тому числі вербального і паравербального. Проце-
си спілкування людей з використанням живої природної мови, а також з 
урахуванням усіх наявних складових комунікації (фізичних, фізіологічних, 
психологічних, соціальних, контекстних, ситуативних та ін.) є предме-
том комунікативної лінгвістики, яка сформувалася в рамках прагматичної 
наукової парадигми  у другій половині ХХ століття [1; 2]. На сучасному етапі 
свого розвитку одним із головних завдань комунікативної лінгвістики є вив-
чення природи, типів і форм вербальної комунікації а також дослідження 
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невербальних засобів мовної комунікації, їхніх функцій у комунікативній 
ситуації [5, 264]. 

Мета даної розвідки полягає в аналізові типів та взаємодії вербальних 
і невербальних засобів у публікаціях відомого дослідника невербальної 
комунікації – Алана Піза. 

У сучасному мовознавстві існують численні типології невербальних 
засобів спілкування, оскільки вони творяться та сприймаються різними 
сенсорними системами: зором, слухом, тактильними відчуттями, сма-
ком, нюхом, а також з урахуванням того, коли відбувається спілкування. 
У нашій роботі ми дотримуємось поглядів Ф.С. Бацевича, який пропонує 
класифікацію невербальних засобів спілкування, яка враховує найважливіші 
сенсорні системи людини, а також темпоральні (часові) характеристики 
спілкування. Так, учений виокремлює 5 типів невербальної комунікації: аку-
стичну (екстралінгвістика та просодика), оптичну (кінесика, проксеміка, 
графеміка, зовнішній вигляд), тактильно-кінестезичну (такесика), оль-
факторну (запахи) та темпоральну (хронеміка) [1, 59-60]. З огляду на 
специфіку обраного матеріалу дослідження, у нашому дослідженні ми деталь-
но зупинимося на розглядові проксемічного та такесичного  аспектів. 

До проксеміки  належать  такі  параметри  як,  відстань між співроз-
мовниками та їх просторове розміщення.

А. Піз відзначає надзвичайну важливість та культурну і територіальну 
зумовленість відстані між співрозмовниками. Учений виокремлює такі зони 
як інтимну, персональну, соціальну та публічну:

“The radius of the air bubble around suburban middle class white people living 
in Australia, New Zealand, England, North America and Canada is generally the 
same. It can be broken down into four distinct zone distances. 1. Intimate Zone 
(between 15 and 45 centimetres or 6 to 18 inches). Of all the zone distances, 
this is by far the most important as it is this zone that a person guards as if it 
were his own property. Only those who are emotionally close to that person 
are permitted to enter it. This includes lovers, parents, spouse, children, close 
friends and relatives. There is a sub-zone that extends up to 15 centimetres (6 
inches) from the body that can be entered only during physical contact. This is 
the close intimate zone. 2. Personal Zone (between 46 centimetres and 1.22 
metres or 18 to 48 inches) This is the distance that we stand from others at 
cocktail parties, office parties, social functions and friendly gatherings. 3. Social 
Zone (between 1.22 and 3.6 metres or 4 to 12 feet) We stand at this distance 
from strangers, the plumber or carpenter doing repairs around our home, the 
postman, the local shopkeeper, the new employee at work and people whom we 
do not know very well. 4. Public Zone (over 3.6 metres or 12 feet) Whenever 
we address a large group of people, this is the comfortable distance at which we 
choose to stand” (6, 26).

Для більшої наочності наводиться схематичне зображення відповідних 
зон із зазначенням найсуттєвіших характеристик – власне дистанції між 
співрозмовниками.
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Рис. 1. Зони відстані між співрозмовниками
Автор також наводить основні правила поводження у некомфортних 

умовах – у переповненому транспорті тощо.
“Crowding at concerts, cinemas, in elevators, trains or buses results in 

unavoidable intrusion into other people’s intimate zones, and reactions to this 
invasion are interesting to observe. There is a list of unwritten rules that people 
in Western cultures follow rigidly when faced with a crowded situation such as a 
packed lift or public transport. These rules include: 1. You are not permitted to 
speak to anyone, including a person you know. 2. You must avoid eye contact 
with others at all times. 3. You are to maintain a ‘poker face’ - no emotion is 
permitted to be displayed. 4. If you have a book or newspaper, you must appear 
to be deeply engrossed in it. 5. The bigger the crowd, the less the body movement 
you are permitted to make. 6. In elevators, you are compelled to watch the floor 
numbers above your head” (6, 28).

Автор також заперечує поширену думку про те, що люди, які подорожу-
ють вранці на роботу, мають нещасний вигляд. Він зазначає, що подібний 
без емоційний вираз на обличчі свідчить про те, що всі дотримуються уста-
лених правил поведінки у публічному транспорті. 

“We often hear words like ‘miserable’, ‘unhappy’ and ‘despondent’ used to 
describe people who travel to work in the rush hour on public transport. These 
labels are used because of the blank, expressionless look on the faces of the 
travellers, but they are misjudgments on the part of the observer. What the 
observer sees, in fact, is a group of people adhering to the rules that apply to the 
unavoidable invasion of their intimate zones in a crowded public place” (6, 29).

Що ж стосується просторового розміщення, то воно представлене за 
допомогою абстрактно-схематичних засобів – схем, та має яскраву прагма-
тичну забарвленість.

“Because of a wide range of moderating circumstances, the following 
examples relate primarily to seating arrangements in an office environment with 
a standard rectangular desk. Person B can take four basic seating positions in 
relation to person A. B1: The corner position B2: The co-operative position B3: 
The competitive-defensive position B4: The independent position” (7, 191).

Автор наголошує на важливості просторового розміщення співроз-
мовників особливо у робочій обстановці.
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Рис. 2. Конкуруюче розміщення за столом

“Sitting across the table from a person can create a defensive, competitive 
atmosphere and can lead to each party taking a firm stand on his point of view 
because the table becomes a solid barrier between both parties. This position is 
taken by people who are either competing with each other or if one is reprimanding 
the other. It can also establish that a superior/subordinate role exists when it is 
used in A’s office” (7, 192).

У випадку конкуруючого розміщення, стіл слугує бар’єром між 
співрозмовниками.

Отже, проксемічний аспект невербальної комунікації представлений 
відстанню між співрозмовниками та їх просторовим розміщенням, яке 
супроводжується абстрактно-схематичними зображеннями.

Такесика у нашому дослідженні представлена насамперед потискуван-
ням рук. Згідно з А. Пізом, потискування рук – одна із найдавніших форм 
невербальної комунікації:

“Shaking hands is a relic of the caveman era. Whenever cavemen met, 
they would hold their arms in the air with their palms exposed to show that 
no weapons were being held or concealed. This palms-in-air gesture became 
modified over the centuries and such gestures as the palm raised in the air, the 
palm over the heart and numerous other variations developed. The modern form 
of this ancient greeting ritual is the interlocking and shaking of the palms which, 
in most English-speaking countries, is performed both on initial greeting and on 
departure. The hands are normally pumped five to seven times” (6, 44).

Учений виокремлює декілька типів рукостискання за декількома 
критеріями. Так, за домінуванням одного із суб’єктів виокремлюються 
наступні типи:

“Assume that you have just met someone for the first time and you greet each 
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other with a customary handshake. One of three basic attitudes is transmitted 
through the handshake. These are dominance: ‘This person is trying to dominate 
me. I’d better be cautious’, submission: ‘I can dominate this person. He will do 
as I wish’, and equality: ‘I like this person. We will get on well together’” (6, 44)

Рис. 3. Типи рукостискання

Слід зазначити, що в описові даного рисунка релевантним стає колір 
рукава, за яким автор і диференціює домінанта у певному виді рукостискан-
ня, наприклад:

“Dominance is transmitted by turning your hand (dark shirt sleeve) so that 
your palm faces down in the handshake (Figure 20). Your palm need not be 
facing the floor directly, but should be facing downwards in relation to the other 
person’s palm and this tells him that you wish to take control in the encounter 
that follows. Studies of fifty-four successful senior management people have 
revealed that not only did forty-two initiate the handshake, but they also used 
dominant handshake control” (6, 45).

Знову відзначаємо, що піктографічне зображення не дає інформацію 
про функції того чи іншого рукостискання, воно відображає лише зовнішній 
вигляд цього жесту.

Ще одним типом рукостискання є так звана «рукавичка», яка часто 
використовується політиками, щоб показати своє доброзичливе ставлення 
до когось:

“The glove handshake is sometimes called the politician’s handshake. The 
initiator tries to give the receiver the impression that he is trustworthy and honest, 
but when this technique is used on a person he has just met, it has the reverse 
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effect. The receiver feels suspicious and cautious about the initiator’s intentions. 
The glove should only be used with people to whom the initiator is well-known” 
(6, 49).

Рис. 4. Рукостискання-рукавичка

Таким чином, такесика представлена у нашому дослідженні руко-
стисканнями, які піктографічно зображаються для унаочнення поданої 
вербальної інформації.

Перспективу подальших досліджень вбачаємо у дослідженні інших 
аспектів невербальної комунікації у проаналізованих публікаціях. 
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РИТОРИЧНИЙ ТА СТИЛІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ 
МЕТАФОРИ В НАУКОВО-КРИТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

У статті увага зосереджена на дослідженні риторичного та стилістичного підходів 
до розуміння понять метафори в науково-критичному дискурсі на матеріалі праць 
Девіда Лоджа. Подані визначення та тлумачення термінів метафори в стилістичній 
та риторичній площинах. Було виявлено, що в науково-критичних працях Девіда Лод-
жа відбір, опрацювання і спосіб мовного втілення наукової інформації здійснюється з 
урахуванням фактора адресата. Метафора переважно виконує евристичну функцію 
поряд з номінативною, пізнавальною, образною та наoчно-конкретизуючою.
Ключові слова: науково-критичний дискурс, евристична функція,  метафора, рито-
ричний підхід, стилістичний підхід.

Савчук А.Я. Риторический и стилистический подход к изучению метафоры в 
научно-критическом дискурсе. В статье внимание сосредоточено на исследова-
нии риторического и стилистического подходов к пониманию понятий метафоры в 
научно-критическом дискурсе на материале работ Дэвида Лоджа. Представленны 
определения и толкования терминов метафоры в стилистическом и риторическом 
подходах. Было выявлено, что в научно-критических работах Дэвида Лоджа отбор, 
обработка и способ языкового воплощения научной информации осуществляется 
с учетом фактора адресата. Метафора выполняет преимущественно эвристиче-
скую функцию наряду с номинативной, познавательной, образной и наглядно-конкре-
тизирующей.
Ключевые слова: научно-критический дискурс, эвристическая функция, метафора, 
риторический подход, стилистический подход.

Savchuk A.Ia. Rhetorical and stylistic approach to the study of metaphor in scholarly-
critical discourse. The article focuses on the study of rhetorical and stylistic approaches to 
understanding of the concepts of metaphor in scholarly-critical discourse based on works 
by David Lodge. Definitions and interpretations of the term metaphor in terms of stylistics 
and rhetoric are given. It has been revealed that in rhetoric metaphor is presented as a 
device, which transfers the properties of one object to another, creating imagery. It is used to 
convey information and beliefs. Stylistics also represents metaphor as a “hidden comparison”, 
where we combine the means of lexical meanings, transmitting properties from one concept 
to another. In rhetoric, the basis for metaphor is the idea of   objects of the world and their 
properties, while the basis for metaphor in stylistics is lexical meaning. Unlike in fiction, 
metaphor in scholarly-critical discourse is used by David Lodge to describe and explain the 
complex phenomena of scholarly and critical research.  It was disclosed that the selection, 
processing and method of linguistic implementation of information in the scholarly-critical 
works by David Lodge is carried out taking into account the factor of the addressee, since the 
author seeks to predict his possible reactions. Metaphor predominantly performs a heuristic 
function, along with nominative, cognitive, figurative, and figuratively-specifying.
Key words: scholarly-critical discourse, heuristic function, metaphor, rhetorical approach, 
stylistic approach.

Останні роки свідчать про підвищений інтерес до вивчення та викори-
стання метафори в різних типах дискурсів (Semino, 2008). Вчені в багатьох 
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працях приділяють увагу метафорі в стилістиці (Арнольд, 1981; Galperin, 
1981; Йоффе, Квек, 2005; Зарєцкая, 2008; Кожина, 2008; Лапшина, 2013; 
Харченко, 2007; Stockwell, 2010). Розвідки метафори є широко поширені у 
мові науки (Gentner 1982; Gentner and Jeziorski 1993; Gruber 1995; Nersessian 
1992), літератури (Gibbs 1994; Lakoff and Turner 1989; Miller 1993; Steen 
1989) і дослідженні повсякденної мови (Glucksberg and Keysar 1990; Hobbs 
1979; Lakoff and Johnson 1980). 

Проте, вивчення ролі метафори в науково-критичному дискурсі зали-
шалось поза науковим фокусом. Відтак вважається необхідним вивчення 
метафори у цьому типі дискурсу, звертаючи увагу на нові моделі, функції 
та теми. Метою статті є розгляд метафори в стилістичному та риторичному 
ключі, визначення спільних та відмінних рис двох підходів, а також функцій 
метафори з огляду на специфічність дискурсу. Джерельну базу дослідження 
становлять науково-критичні праці Девіда Лоджа.

В стилістиці метафору називають «прихованим порівнянням» (Тома-
шевський, 1959; Арнольд, 2002; Зарєцкая, 2009), «стягненим порівнянням» 
(Міллер, 1990) двох понять, у котрому трапляється перенесення якостей 
одного поняття на інше за принципом схожості в певному відношенні. 

Хоча «метафору звичайно називають скороченим порівнянням, … це 
не зовсім вірно, бо коли порівняння ставить поруч два подібні предмети 
А і В, затримуючи увагу за чергою на обох, то метафора відразу перено-
сить ознаку С порівнювального предмета В на порівнюваний предмет А, 
об’єднуючи ці уявлення в один образ, або й просто відставляє comparatum 
B за comparadum А» [6, 69-70].

Баранов  вважає, що «під метафорою розуміється когнітивний фено-
мен, представлений на рівні мовних форм словом, словосполученням, 
фрагментом тексту, а іноді і цілим текстом, семантика котрого сформу-
валась як результат осмислення сутності однієї понятійної області через 
іншу понятійну область: в її категоріях і властивих їй поняттях» [2, 71]. 
Мишланова С.Л. та Уткіна Т.І. трактують метафору як універсальне явище, 
«механізмом котрого служить концептуальна інтеграція, що актуалізується в 
дискурсі і представляє собою етапи розвитку мовного знаку» [11, 14].   Саме 
універсальність метафори впливає на її вивчення не лишень у поетиці, а 
й у різних видах дискурсів (політичному, філософському, психологічному, 
економічному, комп’ютерному, медичному, та ін.), зокрема в науковому. 
Зубкова О.С. вважає, що «при сприйнятті метафори відбувається пошук 
образу, закладеного в її основу, з опорою на попередній досвід взаємодії 
людини з навколишнім світом. У метафоризації задіяні аналогові, логічні, 
асоціативні механізми людського мислення» [8].

Протягом віків багато вчених пізнають таємниці метафори, її 
багатогранності та таємничості. Ще Аристотель помітив її значущість і 
важливість У поезії та поетиці, говорячи про те, що метафора здатна вдих-
нути життя в сухий текст. Аристотель першим дав визначення метафорі, 
називаючи її «перенесенням слова зі зміною значення з роду у вид, з виду 
в рід, чи з виду у вид, чи по аналогії» [1, 170].  Метафори, за Аристотелем, 
мають «екзотичні та захоплюючі якості» [14].
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Услід за Аристотелем багато вчених продовжують вивчення метафори 
в риториці (Введенська, 2012; Волков, 2001; Голуб, 2011; Зарєцкая, 2002; 
Львов, 2004; Муштук, 2008; Хазагеров, 2004). Вчені приймають значення 
метафори як перенесення з одного предмету чи явища на інший, на основі 
одного чи декількох ознак схожості, «одні з котрих, як правило, вислов-
люють зовнішню схожість (форму), а інші – внутрішні (сутність)» [12, 73].             
Е.Н. Зарєцкая визначає метафору як троп, котрий переносить якості «пред-
мету (явища чи аспекту буття) на інший по принципу їх схожості в якому-не-
будь відношенні по контрасту» [7, 251]. Шляхом співставлення предметів, 
подій, дій також створює порівняння, що використовується для художньої 
передачі образів. Але поняття метафора і порівняння необхідно розділяти, 
їх розрізнення криється у використанні «порівняльних слів: подібно, як, 
ніби, схожий, вилитий, чистий, істинний, сущий, натуральний, і т.д.» [12, 74]. 
Метафора відрізняється від порівняння ще й тим, що «третій член не на-
званий, він тільки мається на увазі як «ознака», а тому нечіткий, розсіяний» 
[10, 144].

Влучна метафора в мові утворюється засобом аналогії, і вона володіє 
ясністю і новизною. У випадку якщо утворення метафори відбувається з 
понять далеких одне від одного, її буде важко зрозуміти. Використовуючи 
номінативну функцію метафори, за словами Аристотеля, слід використову-
вати однорідні предмети, для уникнення передавання неточного значення 
[1, 116-117].

Як уже зазначалось вище, метафора бере свій початок зі схожості різних 
предметів. Відповідно, при її використанні ми звертаємось до якоїсь загальної 
ознаки, при цьому необхідно зберегти пряме значення одного з предметів 
[13, 225]. Основою метафоризації можуть послужити найрізноманітніші оз-
наки предметів: «колір, форма, об’єм, призначення, положення в просторі 
і часі, та ін.». Можливість створення переносних значень безмежні, вміння 
створювати метафори залежить від здібності  автора знайти спільне в най- 
незвичайних сферах [5, 103]. В своїй роботі А.А. Волков виділяє метафо-
ру як найважливіший та часто використовуваний троп, оскільки схожість, 
на котрій побудована метафора, має безмежний спектр «співставлень та 
образів предметів» не володіючих обов’язковими взаємовідносинами і тому 
«область метафоризації безмежна» і вони зустрічаються всюди [4, 220]. 
Подібні думки про широке розповсюдження метафори в різних сферах 
життєдіяльності притримується О.З. Муштук, стверджуючи, що метафо-
ричною є не лише художня література, але й політика, військова лексика, 
медицина і наука [12, 73]. Вчений пише, що в прихованому порівнянні мета-
фори можуть лежати декілька ознак, «одні з котрих, як правило, виражають 
зовнішню схожість (форму), а інше – внутрішню (сутність)».

Л.М. Мацько та О.М. Мацько стверджують, що «метафора виконує 
декілька функцій: номінативну, пізнавальну та образну. Метафорою кори-
стуються для описання і пояснення складних явищ в процесі наукового 
дослідження» [10, 145]. Функція образу в науковій літературі відрізняється від 
його функції в художніх творах. Ця функція наочно-конкретизуюча. Образ тут 
– засіб роз’яснення наукових понять [3, 9]. Метафора, яка використовується 
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для пояснення, передбачення, виявлення якостей досліджуваного об’єкта 
шляхом зіставлення з загальновідомими феноменами виконує евристичну 
функцію.

В науковому-критичному дискурсі евристична функція метафори дає 
можливість осмислити новий об’єкт дослідження, опираючись на знан-
ня про інші типи об’єктів. Аргументативна функція дозволяє переконати в 
істинності сформульованих теорій та гіпотез. Оскільки науковий текст це 
не лише носій інтелектуальної інформації, а й засіб наукового спілкування, 
автор вибудовує його таким чином, щоб читач правильно його зрозумів. 
Орієнтуючись на читача, автор прагне передбачити його можливі реакції. 
Отже, відбір, опрацювання і спосіб мовного втілення наукової інформації 
здійснюється з урахуванням фактора адресата.

Метафора привертає увагу до висловлювання, в якому вона вживається. 
Для обміну новою інформацією метафора слугує «провідником» спілкування. 
Автор образно висловлює свою думку, піддаючи її когнітивній та чуттєвій 
оцінці.  В праці «Lives in Writing» Девід Лодж  використовує метафору в на-
ступному прикладі: «A truly original writer is a very rare bird, whose appearance 
is apt to disconcert other birds and bird-watchers»  [17, 34] (По-справжньому 
оригінальний письменник – дуже рідкісний птах, чия поява здатна збенте-
жити інших птахів та спостерігачів за птахами). В своїй іншій роботі «The 
Art of Fiction»: «As with Dickens, his settings often seem more animated than 
his characters, as if the life has been drained out of people to re-emerge in a 
demonic, destructive form in things: streets, machines, gadgets» [15, 58] (Як і у 
Діккенса, його місця дії часто здаються більш жвавими, ніж його персонажі, 
так, наче життя було висмоктано з людей, щоб знову з’явитися в демонічній, 
руйнівній формі у речах: вулицях, машинах, гаджетах). У наведених вище 
прикладах метафори використовуються для виявлення і опису нових харак-
теристик об’єктів, для створення образу, який сприяє тлумаченню і пояс-
ненням авторської ідеї і, що особливо важливо, для опису досліджуваного 
науково-критичного дискурсу, домінуючою функцією якого є функція впливу 
– функціонально орієнтована на залучення уваги до авторських ідей і пере-
конання читачів і слухачів в їх істинності. 

У своєму вступному есе «The Novelist’s Medium and the Novelist’s Art»  
Девід Лодж розглядає мову прозової художньої літератури і включає ме-
тафору в міркування про завдання письменника: «From this point of view 
it would appear that life, not language, is he novelist’s medium: … that his 
language is merely a transparent window through which the reader regards this 
life – the writer’s responsibility being merely to keep the glass clean» [16, 5]. 
Суть даної метафори – «розуміння і переживання сутності одного виду в 
термінах сутності іншого виду» [9, 27]. Метафора, що проектує абстрактне 
явище виконує функцію тлумачення, залучення уваги і, як наслідок, пере-
конання. 

В есе «Beginning» Девід Лодж послуговується прийомом аналогії у на-
ступному фрагменті:  «The beginning of a novel is a threshold, separating the 
real world we inhabit from the world the novelist has imagined» [9, 5] (Початок 
роману – це поріг, який відділяє реальний світ, в якому ми живемо зі світом, 
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який уявив письменник). У наведеному мікроконтексті проводиться аналогія 
між початком літературного твору та порогом. На думку критика, існує безліч 
прийомів, які застосовують автори, щоб розпочати власні твори. Викори-
стовуючи множинну аргументацію, Девід Лодж нанизує свої аргументи, за 
допомогою аналогії, переконує читача в істинності власної думки:  1) «Most 
readers will give an author the benefit of the doubt for at least a few pages, 
before deciding to back out over the threshold» [15, 5] (Більшість читачів нада-
дуть автору шанс сумніву, принаймні на декілька сторінок, перш ніж прийня-
ти рішення про відмову переступити поріг); 2) «Madox Ford’s famous opening 
sentence is a blatant ploy to secure the reader’s attention, virtually dragging us 
over the threshold by the collar» [15, 6] (Знамените перше речення Медокса 
Форда є обурливим прийомом, що забезпечує увагу читача, фактично пере-
тягуючи нас через поріг за комір); 3) «At the beginning of Adam Bede, by a 
neat rhetorical trick with the drop of ink…, George Eliot transforms the act of 
writing into a kind of speaking, a direct yet intimate address to the reader, inviting 
us “over the threshold” of the novel…» [15, 10] (На початку Адама Беде, аку-
ратним риторичним трюком за допомогою краплі чорнила …, Джордж Еліот 
перетворює акт письма у свого роду мовлення, пряме, але водночас інтимне 
звернення до читача, запрошуючи нас «через поріг» роману). 

Дослідження встановило, що у риториці метафора представлена   як 
троп, який переносить властивості одного предмета на інший, створюю-
чи образність. Її використовують для передачі інформації, переконання, 
з її допомогою відбувається найменування предметів, реалій. Метафора 
є найсильнішим знаряддям автора. Стилістика ж представляє метафо-
ру як «приховане порівняння», де об’єднуються сили лексичних значень, 
передаючи властивості з одного поняття на інше. Автор представлений 
творцем, здатним побачити щось спільне між поняттями, він наділяє ме-
тафору необхідними йому властивостями для передачі експресивності 
і конотації образу. В риториці, основою метафори служать уявлення про 
об’єкти навколишнього світу і їх властивості, в той час як основою метафо-
ри в стилістиці служать лексичні значення. Нарешті, широке використання 
метафори демонструє нашу людську здатність бачити і використовувати 
загальні реляційні закономірності, тобто, для аналогічного розуміння. На 
противагу художній літературі, метафора у науково-критичному дискурсі 
використовується Девідом Лоджем  для описання і пояснення складних 
явищ науково-критичного дослідження. ЇЇ функція тут переважно наочно-
конкретизуюча. 

Оскільки метафорі властива особлива експресивність, вона володіє 
безмежними можливостями зближення найрізнорідніших предметів і явищ, 
фактично надаючи нового змісту предмету та здатна розкрити, оголити його 
внутрішню природу. Подаючи прописні істини та свої власні судження в не-
звичайному ключі, автор обрушує стіни, зведені навколо знань і надає їм 
новизни.
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прикметників із семантичним значенням “бути ідентичним” Здійснено моделювання 
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пу, центральних членів, ближньої та дальньої периферій. Визначається національно-
культурна специфіка категорії “бути ідентичним” та її мовна реалізація у мексикан-
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ским значением «быть идентичным» Осуществлено моделирование соответствую-
щей категории на основе указанных прилагательных путем определения прототи-
па, центральных членов, ближней и дальней периферий. Определяется национально-
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Siechina S.I.  Peculiarities of the categorization of polysemantic adjectives-
representatives of the concept IDENTITY (on the basis of Mexican and Chilean national 
variants of the Spanish language). The article  is devoted to the study of the рeculiarities of 
the categorization of polysemantic adjectives with the semantic meaning of “being identical.” 
Modeling of the corresponding category on the basis of these adjectives was carried out by 
determining the prototype, central members, near and far periphery. The national-cultural 
specificity of the category “to be identical” and its language implementation in the Mexican and 
Chilean national variants of the Spanish language are analyzed. The semantic shift makes evident 
the progress of the process of cognition, exploration  of facts, processes and objects of the surrounding 
reality by a certain linguacultural community. The leakage of the above actions within the semantic structure 
of a word makes evidence the reality and obviousness of national-cultural specificity, which is reflected and 
expressed with the help of linguistic units. In this regard, it is interesting to compare construction processes of 
prototype models and conceptualization of semantic shift within the framework of 
equivalent lexical units on the material of different languages   or different national variants of the same 
language. Such a comparison will help to identify the culturological component of the semantic structure 
of the word. Relevance is due to the need to determine the national-cultural specificity of the functioning of 
the polysemantic adjectives-representatives of the concept IDENTITY in the language picture of the world 
of Mexico and Chile. The aim is to find the culturological component of the “be identical” category, which 
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is the key of the content structure of the concept under study, in Mexican and Chilean national versions 
of the Spanish language.
Key words: conceptualization, categorization, language picture of the world, category, 
prototype, linguocultural aspect.

Семантико-когнітивний підхід для вивчення лексичних одиниць зна-
ходить своє застосування при здійсненні аналізу семантичних зсувів, 
які відображають процес пізнання, нове осмислення фактів та об’єктів 
навколишньої дійсності представниками певної лінгвоспільноти. У межах 
семантичної структури слова виявляється його національно-культурна 
специфіка, яку можна розкрити за допомогою побудови прототипових мо-
делей та категорій, які входять в змістову структуру концепту. 

Семантичний зсув робить очевидним хід процесу пізнання, освоєння пев-
ною лінгвокультурною спільнотою фактів, процесів і об’єктів навколишньої 
дійсності. Протікання перерахованих вище дій в рамках семантичної струк-
тури слова, безумовно, є свідченням на користь реальності та очевидності 
національно-культурної специфіки, яка відображається і виражається за 
допомогою мовних одиниць.

У цьому плані інтерес представляє порівняння процесів побудо-
ви прототипових моделей і концептуалізації семантичних зсувів у рам-
ках еквівалентних лексичних одиниць на матеріалі різних мов або різних 
національних варіантів одної мови. Таке зіставлення сприятиме виявленню 
культурологічного компоненту семантичної структури слова.  Когнітивна се-
мантика пропонує апарат для виявлення національно-культурної специфіки, 
тобто вона дозволяє локалізувати сферу дії культурологічного компоненту.

Великий внесок у вивченні лексики в аспекті мовної категоризації зро-
били такі іноземні дослідники, як Ю. Д. Апресян, Л. Г. Бабенко, Н. Ю. Шве-
дова; дослідженню прототипів як способів мовної категоризації свої праці 
присвятили А. Вежбицька, М. М. Болдирєв, О. С. Кубрякова, Р. М. Фрумкіна.

Дія процесів концептуалізації поширюється на весь простір мови. Однак 
найбільш наочно воно проявляється на матеріалі лексичної системи. Суть 
процесу концептуалізації зводиться до структурації знань за допомогою 
концептуальних одиниць. Кожен окремий акт концептуалізації є прикладом 
вирішення проблеми і в ньому задіяні механізми умовиводів, отримання 
вивідних даних та інші логічні операції. Тісно пов’язаним з процесом 
концептуалізації є процес категоризації. Категоризація спрямована на 
об’єднання одиниць, які виявляють у тому чи іншому відношенні подібність 
або характеризуються як тотожні. Категоризація завершується побудовою 
класифікаційних об’єднань: класів, розрядів, угруповань, множин, категорій 
[1,25].

Відтворення категорії, відображеної у мовній картині світу, можливо 
здійснити за допомогою аналізу семантичної структури відповідних лексич-
них одиниць і характеру їх сполучуваності. Категорія може бути представле-
на як польова структура, в центрі якої знаходиться прототип, який оточений 
центральними членами категорії. Далі, на різній відстані від ядра та центру, 
розташовуються периферійні члени категорії. 

Аналіз атрибутивної сполучуваності імені концепту ІДЕНТИЧНІСТЬ дав 
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можливість виділити полісемантичні прикметники, які характеризують його 
за такими семантичними ознаками: бути ідентичним, бути національно при-
належним, бути особливим, мати такі якості як.  На основі цих прикметників 
було сформовано чотири основні категорії, які входять у змістову структуру 
концепту ІДЕНТИЧНІСТЬ та є спільними  для мовної картини світу Мекси-
ки та Чилі: категорія “бути ідентичним”: іdéntico, semejante, igual, paralelo, 
unívoco, gemelo, uniforme, monótono, coincidente, concurrente, equivalente,  
comparable, parecido, afín, exacto,  fiel, correlativo, copiado, imitado, simulado, 
homólogo, pariente, sosias, reemplazante, igualado, propio, preciso aproximado; 
категорія “національна приналежність”: nacional, étnica, patriotera, colectiva, 
oficial, civil, unido, hermanado, fraterno; категорія “бути особливим”: única, 
individual, personal, propia, peculiar, підкатегорія на позначення бути вільним: 
libre, indepediente, vulnerable; категорія “якість”: підкатегорія на позначення 
бути чимось хорошим: verdadera, positiva, cordial, підкатегорія на позначен-
ня бути чимось поганим: falsa, falaz, fantasiosa negativa.  

 Актуальність даної розвідки зумовлена в необхідності визначен-
ня національно-культурної специфіки функціонування полісемантичних 
прикметників-репрезентантів концепту ІДЕНТИЧНІСТЬ в мовній картині світу 
Мексики та Чилі. Метою є пошук культурологічного компоненту категорії 
“бути ідентичним”, яка є ключовою у змістовій структурі досліджуваного кон-
цепту,  у мексиканському та чилійському національних варіантах іспанської 
мови. 

Матеріалом дослідження слугують полісемантичні прикметники, які 
входять у номінативне поле концепту ІДЕНТИЧНІСТЬ, та їх словникові 
дефініції у мексиканських та чилійських лексикографічних джерелах. 

Категорія “бути ідентичним” має таке представлення у мексиканському та 
чилійському національних варіантах іспанської мови. Прототипом категорії виступає 
абстрактний прикметник idéntico. До центральних членів категорії відносяться такі 
абстрактні прикметники зі спільним семантичним значенням “бути відповідним”: 
igual, semejante, paralelo, unívoco, gemelo, uniforme, preciso, на ближній периферії 
перебувають прикметники зі значеннями “бути схожим”: equivalente, afín, exacto, 
copiado, fiel, homólogo, pariente, sosias; на дальній периферії знаходяться прикметни-
ки на позначення “бути приблизним”: aproximado, parecido coincidente, concurrente, 
comparable, correlativo, imitado, simulado, reemplazante.

У мексиканському національному варіанті іспанської мови концептуалізації 
набули такі ознаки бути ідентичним: 1) que tiene las mismas características de otro 
(мати ті ж характеристики, що й інші); 2) que es exactamente igual o lo mismo que 
otro (в точності бути таким самим, як інші) [10].  Особливою національно-культурною 
особливістю “бути ідентичним” у мексиканському національному варіанті є вклю-
чення до центральних членів категорії прикметника cuate із семантичним значен-
ням “бути відповідним”. 

Метафоризації зазнали центральні члени категорії “бути ідентичним”, чиї 
якості та властивості бути ідентичним набувають нових значень: 1) два явища 
відбуваються або розвиваються в тому ж порядку, або в однаковий час: vidas 
paralelas, fenómenos paralelos, un fraude sin paralelo; 2) щось рівнозначно іншому: 
hermano gemelo, columnas gemelas, una catedral gemela; 3) щось відбувається 
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у конкретний момент або точно визначений час: la obra comienza a la hora 
precisa; hay una fecha precisa para inscribirse en la escuela; 4) працювати або діяти з 
особливою обережністю, строгістю або детальністю: es un escritor muy preciso; 
ese mecánico es muy preciso [8]; 5) дублювання або утворення пари в межах 
одного виду чи типу: torres cuatas, plátanos cuates, palo cuate. 

Семантичний зсув, який виражається в спеціалізації, уточненні та узагальненні, 
сприяє створенню нових категорій. Наприклад, лексеми cuate, gemelo формують 
нову категорію НАРОДИТИСЯ ОДНОЧАСНО.  Уточнення семантичного наповнен-
ня полісемантичного прикметника gemelo дало можливість розкрити його нове зна-
чення, а саме утворення конкретного іменника gemelos, що означає набір з двох 
трубок з регульованими лінзами, які можна використовувати для відтворення по-
силених віддалених зображень, зокрема ті, що використовуються для спостере-
ження в театрі, опері, наприклад: siempre que iba al hipódromo llevaba sus gemelos 
[9]. Аналіз культурно забарвленої лексеми cuate виявили її додаткові значення, які 
використовуються в розмовному стилі мовлення, а саме 1) бути дуже хорошими 
друзями: salir con los cuates, tener cuates, ser cuate de alguien; 2) позначення людини, 
особи: “¿Quién es ese cuate que te está mirando?”; 3) бути хорошою людиною, гідною 
поваги: “El maestro es cuate: nunca comete injusticias”; 4) бути чимось серйозним, 
дуже важливим або значним: “Le dio una pulmonía cuata” [10].

Уточнення значень полісемантичних прикметників semejante і igual розкрило не-
гативне забарвлення цих слів: щось вважається поганим, недостатнім або незначним 
(“No hablaba con semejantes tipos”, “No se puede trabajar con semejante herramienta”); 
бути байдужим, не перейматися (dar igual: “Me da igual hoy que mañana”, “Todo le da 
igual”) [8].

Категоріальними ознаками бути ідентичним та його центральних членів 
є 1) бути повністю відповідним: еl niño es idéntico a su padre; 2) бути од-
наковим дає можливість говорити про солідарне та невимушене ставлен-
ня одної людини до іншої: “¡Ay, cuatito, ayúdame!”; 3) мати однакову при-
роду, кількість, форму, якість, характеристики: mi casa es igual que la tuya; 
todos los hombres son iguales; nuestros derechos son iguales a los suyos; 3) 
мати одне або єдине значення, однаковий характер чи силу: manifestación 
unívoca de la realidad, expresión unívoca de los poderes, términos unívocos; 4) 
зберігати стабільність та однорідність у своїй формі: estructura uniforme, un 
paisaje uniforme, una obra uniforme, criterios uniformes, medidas uniformes; 5) 
розвиватися, не зазнавши змін чи варіацій: movimiento uniforme, aceleración 
uniforme, corriente uniforme; 6) бути точним, чітким, детальним; дава-
ти достовірні дані та точні результати: unas reglas precisas, una definición 
precisa, un reloj muy preciso, una máquina precisa, un cálculo preciso, una 
observación precisa, una información precisa.

Таким чином, у мексиканській мовній картині світу категорія “бути ідентичним” 
виражає якості бути повністю відповідним, мати однакову природу, кількість, 
форму, якість, характеристики, володіти одним або єдиним значенням, зберігати 
стабільність та однорідність у своїй формі та розвиватися, не зазнавши змін чи 
варіацій. Особливою національно-культурною особливістю “бути ідентичним”  є  
включення до центральних членів категорії прикметника  cuate із семантичним зна-
ченням “бути відповідним”. 
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У чилійському національному варіанті іспанської мови концептуалізації набули 
таки ознаки бути ідентичним: 1) exactamente igual (точно такий самий); 2) muy símil 
(дуже схожий). Особливою ознакою є заміна або додавання до центральних членів 
категорії лексем, які є результатом суміші автохтонних мов та кастильської мови 
(ісп. castellano), яка була насаджена місцевим племенам під час Конкісти. Це такі 
лексеми, як chana, яка в переносному значенні вказує,  що дві пари речей є однако-
вими або схожими, наприклад: lo mismo chana que Juana [11]. Прикметник topaditas 
використовується на позначення “бути однаковим в чомусь”: andar una persona 
a topaditas con otros. В ядро категорії “бути ідентичним” також відносимо прикмет-
ник parejo, значення якого є бути однаковим або схожим. На ближній периферії 
знаходять прикметники зі спільним семантичним значенням “бути відповідним”: 
paquistaní (pakistani), rayano, fiarejo.

Метафоризація значення “бути точно таким самим” втілилася: 1) у 
фразеологічному вислові ser, salir o quedar patas, що означає мати однакову удачу 
в якійсь грі, бути так само везучим, як хтось інший; 2) у дієслові codear, яке вражає 
рівне ставленням двох людей між собою; 3) бути близьким по духу – hermano 
gemelo, це значення також передає чилінізм – іменник chachara [12]. Метафор також 
набув центральний член категорії, прикметник preciso, який залежно від контексту 
означає: 1) бути чітким: en aquel preciso momento, el sentido preciso; 2) бути точним: 
el lugar preciso; 3) бути достовірним: el fin preciso. В іспанській мові Чилі характерним 
є заміна прикметника preciso на його чилійські відповідники: escueto, justillo, cabal. 
Наприклад, los cuentos cabales – достовірні історії, una persona cabal – чітка людина 
[Larousse diccionario práctico, español moderno [11].

Категоріальними ознаками бути ідентичним та його центральних членів 
у чилійському національному варіанті іспанської мови є 1) бути повністю 
відповідним: significado igual, igual razón, igual extensión, igual fin, igual 
frecuencia; 2) бути дуже схожим: tengo semejante intención, movimiento 
uniforme, estilo uniforme; 3) мати однакову форму, вигляд, наповнення: 
esturctura uniforme, costumbre uniforme, colores uniformes, paisaje uniforme; 
4) не змінюватись: vida uniforme [12].

Таким чином, аналіз категоріальних ознак “бути ідентичним” у мекси-
канському та чилійському національних варіантах іспанської мови виявляє 
подібну побудову категорії в обох її варіантах, у чому наочно проявляється 
дія міжмовних універсалій. Проте, універсалії не зменшують ролі 
національно-культурної специфіки, яка виражається в деякому варіюванні 
категоріальних ознак та метафоричних вживань центральних членів 
досліджуваної категорії. Особливою національно-культурною специфікою у 
чилійському варіанті іспанської мови є заміна та додавання до централь-
них членів категорії  чилінізмів, які не використовуються носіями іспанської 
мови Мексики. Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у пошуку 
культурологічного компоненту категорії “бути ідентичним” у півострівному 
національному варіанті іспанської мови. 

Список літератури
1. Болдырев Н. Н. Когнитивная семантика: Курс лекций по английской филологии. Тамбов: 

ТГУ, 2000. – 123 с. 
2. Песина С. А. Когнитивный прототип vs лексический прототип // Иностранные языки: Ма-



177

териалы конференции. – СПб: Изд-во РГПУ им. А. И. Герценаю, 2004.  –  С. 116-118. 
3. Фирсова Н.М. Избранные труды [Текст]: в 2 т. / Н.М. Фирсова. – М.: Изд-во РУДН, 2009. 

– Т. 2. Современный испанский язык в Испании и странах Латинской Америки. – 528 с.
4. Barker G.C. Social Functions in Language in a Mexican-American Community [Text] /                   

G.C. Barker. – Tucson: University of Arizona Press, 1972. – 147 p.
5. Fontanella de Weinberg M.B. El español de América [Text] / M.B. de Weinberg Fontanella. – 

Madrid: MAPFRE, 1992. – 288 p. 
6. Luquin Eduardo. Análisis Espectral Del Mexicano. México, D.F: B. Costa-Amic editores, 1961. 
7. Diccionario de Real Academia Española [Електронний ресурс]. – Режим доступу :    http://

dle.rae.es/?id=8pLhBqB
8. ACADEMIA MEXICANA DE LA LENGUA, Diccionario de mexicanismos [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу : http://www.academia.org.mx/DiccionarioDeMexicanismos
9. Diccionario breve de mexicanismos de Guido Gómez de Silva [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.academia.org.mx/universo:lema/obra:Diccionario-breve-de-
mexicanismos-de-Guido-Gomez-de-Silva 

10. Diccionario del español de México [Електронний ресурс]. – Режим доступу :    http://dem.
colmex.mx/ 

11. Larousse diccionario práctico, español moderno [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
https://archive.org/details/laroussedicciona00garc

12. Larousse diccionario de la lengua española esencial [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу : https://archive.org/details/laroussedicciona00mx

References 
1. Boldyrev, N. N. (2000). Kognitivnaya semantika: Kurs lektsiy po angliyskoy filologii. Tambov: 

TGU. 
2. Pesina, S. A. (2004). Kognitivnyy prototip vs leksicheskiy prototip. In Inostrannyye yazyki: 

Materialy konferentsii. – SPb: Izd-vo RGPU im. A. I. Gertsenayu, 116-118.
3. Firsova, N.M. (2009). Izbrannyye trudy: v 2 t. M.: Izd-vo RUDN, T. 2. Sovremennyy ispanskiy 

yazyk v Ispanii i stranakh Latinskoy Ameriki. 
4. Barker, G.C. (1972). Social Functions in Language in a Mexican-American Community. 

Tucson: University of Arizona Press.
5. Fontanella de Weinberg, M.B. (1992). El español de América. Madrid: MAPFRE. 
6. Luquin, Eduardo. (1961). Análisis Espectral Del Mexicano. México, D.F: B. Costa-Amic 

editores. 
7. Diccionario de Real Academia Española. [Electronic resource]. – Mode of access:    http://dle.

rae.es/?id=8pLhBqB
8. ACADEMIA MEXICANA DE LA LENGUA, Diccionario de mexicanismos. [Electronic resource]. 

– Mode of access :  http://www.academia.org.mx/DiccionarioDeMexicanismos
9. Diccionario breve de mexicanismos de Guido Gómez de Silva. [Electronic resource]. – 

Mode of access: http://www.academia.org.mx/universo:lema/obra:Diccionario-breve-de-
mexicanismos-de-Guido-Gomez-de-Silva 

10. Diccionario del español de México. [Electronic resource]. – Mode of access:     http://dem.
colmex.mx/ 

11. Larousse diccionario práctico, español moderno. [Electronic resource]. – Mode of access:     
https://archive.org/details/laroussedicciona00garc

12. Larousse diccionario de la lengua española esencial. [Electronic resource]. – Mode of access 
: https://archive.org/details/laroussedicciona00mx

Стаття надійшла до редакції 23.01.2018 р. 

СЄЧІНА C.І.   ОСОБЛИВОСТІ КАТЕГОРИЗАЦІЇ...



ЗАПИСКИ З РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ. –  ВИП. 1 (40) –  2018

178

УДК 811.111’342.42 (048)
DOI: https://doi.org/10.18524/2307-4604.2018.1(40).137076

Сиваченко  І. В.
аспірант,

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

РОЛЬ ДИНАМІЧНОГО КОМПОНЕНТА ПРОСОДІЇ У 
МОВЛЕННІ СПОРТИВНИХ КОМЕНТАТОРІВ 

(на матеріалі коментарів кінних перегонів)

Статтю присвячено вивченню динамічних характеристик англомовного 
телевізійного спортивного коментаря кінних перегонів. Методом інструментального 
(комп’ютерного) аналізу встановлено, що дистинктивною особливістю мов-
лення коментаторів перегонів є закономірність: збільшення середньоскладової 
інтенсивності супроводжується збільшенням середньої ЧОТ, а також зменшенням 
швидкості артикуляції у фінальній частині коментаря.
Ключові слова: спортивний коментар, динамічні характеристики мовлення, метод 
інструментального аналізу.

Сиваченко И. В. Роль динамического компонента просодии в речи спортивных 
комментаторов (на материале комментариев конных скачек). Статья посвяще-
на изучению динамических характеристик англоязычного телевизионного спортив-
ного комментария конных скачек. Методом инструментального (компьютерного) 
анализа установлено, что дистинктивной особенностью речи комментаторов кон-
ных скачек является следующая закономерность: увеличение среднеслоговой интен-
сивности сопровождается увеличением средних значений ЧОТ, а также уменьшением 
скорости артикуляции в финальной части комментария.
Ключевые слова: спортивный комментарий, динамические характеристики речи, 
метод инструментального анализа.

Syvachenko I.  The role of the intensity in the speech of sports commentators (on the 
material of horse race commentaries). The article is dedicated to the investigation of an 
English TV horse race commentary. The material of the research is horse race commentaries 
broadcast by BBC and commented by male representatives. Such prosodic parameters as 
maximum (Imax) and minimum (Imin) intensity, mean intensity (Imean), intensity range (ІΔ) are 
measured by Praat software (version 6.0.37). All the dynamic characteristics are measured 
at three phases, namely: 1) at the beginning of a sports commentary; 2) in the middle (the 
moment of an emotional increase); 3) at the climax of the finish. The total duration of audio 
material is 8 ’ 20’’. The main aim of a sports commentary is the impact on the audience; 
therefore the commentator deliberately (or subconsciously) chooses a set of certain prosodic 
means in order to achieve the most effective result. The conducted instrumental analysis 
allowed revealing that the distinctive features of the speech of the commentators is an 
increase in the mean intensity accompanied by an F0 increase, as well as a decrease in the 
articulation rate at the  end of a horse race.
Key words: horse race commentary, intensity, instrumental analysis.

Статтю присвячено вивченню просодичних особливостей спортивного 
коментаря як жанру спортивного дискурсу.

Спортивний дискурс останнім часом  привертає увагу спеціалістів різних 
галузей знань, а саме психолінгвістів, фонетистів, журналістів.

Услід за К. В. Снятковим, спортивний дискурс розглядається як «різновид 
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національної мови, що співвідноситься з такою соціокультурною сферою 
як спорт, а також мовлення (усного і писемного), як трансляція спортивної 
ментальності – трансляція, що характеризується особливою мовленнєвою 
системою, представленою в корпусі текстів» [6, 3].

Спортивний дискурс перетинається з мас-медійний дискурсом, який 
багато в чому його і визначає, диктує його форму [2]. А. Б. Зільберт 
підкреслює, що основними каналами поширення спортивного дискурсу є 
канали масової комунікації. У ролі представника мас-медійного дискурсу 
виступає журналіст (теле-, радіо-, газетний) як посередник між тим чи іншим 
видом спорту, що є об’єктом репортажу, і аудиторією. У той же час про-
цес комунікації носить односторонній характер, оскільки зворотний зв’язок 
відсутній. У зв’язку зі зрощенням спортивного дискурсу і дискурсу мас-медіа  
К. В. Снятков поділяє спортивний дискурс на телевізійний, газетно-журналь-
ний, радіо- та інтернет-різновиди [там саме].

Вивченням спортивного коментаря як жанру спортивного радіо- та теле-
дискурсу займалася низка вітчизняних та зарубіжних дослідників, зокрема 
С. Ф. Алексенко [1], М. Бальцер-Зібер [9], Дж. Вагнер [15], І. А. Ейхгольц 
[8], Ф. Керн [10], Е. В. Лихачов [3], Т. Мюллер [12], О. О. Панкратова [4], 
К. В. Снятков [6], Ю. Трувейн [14], С. А. Халеєва [7] та ін.

Незважаючи на зростання кількості праць зі спортивного дискурсу, слід 
зауважити, що спортивний коментар залишається недостатньо вивченим 
у руслі таких дисциплін, як фонологія та просодія мовлення, що загалом 
і свідчить про актуальність цього дослідження, а також обумовлює вибір 
теми, об’єкта і предмета дослідження.

Об’єктом статті є мовлення британських телевізійних коментаторів 
кінних перегонів.

Предметом статті є динамічні особливості мовлення коментаторів 
спортивних перегонів.

Мета дослідження полягає у визначенні динамічних характеристик, що 
маркують мовлення коментаторів кінних перегонів на просодичному рівні.

Матеріалом дослідження слугують телевізійні репортажі чотирьох 
кінних перегонів, що транслювалися BBC (загальний час звучання – 8 хви-
лин 20 секунд). Усі коментатори – чоловіки, що є англійцями за національною 
належністю.

Після прослуховування кожен коментар було поділено на три ділянки, а 
саме: початок перегонів, середина перегонів та кінець перегонів.

Обробка записів здійснювалася за допомогою звукових редакторів 
Sony Sound Forge 9, Windows Media Player; окремі зразки записів мовлення 
інформантів було представлено у вигляді кривих інтенсивності за допомо-
гою програми Praat 6.0.39 [13].

Основною метою спортивного коментаря є вплив на аудиторію, тому 
коментатор свідомо (чи підсвідомо) вибирає комплекс певних просодичних 
засобів для передачі інформації з метою досягнення найбільш ефективного 
результату. 

Особливе місце під час опису просодичної організації мовлення комента-
тора кінних перегонів займає аналіз динамічного компонента, якому на аку-
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стичному рівні відповідає інтенсивність, а на перцептивному рівні – гучність.
Інтенсивність є складним акустичним феноменом, що обумовлений 

цілим рядом факторів, насамперед факторами чисто фізіологічного аспек-
ту [5, 7].

Інструментальний аналіз мовлення коментаторів кінних перегонів вра-
ховував такі динамічні характеристики:

1)  максимальні (Imax), мінімальні (Imin) та середньоскладові (Imean) показ-
ники інтенсивності всієї синтагми (в дБ);

2)  динамічний діапазон усіх синтагм (в дБ ) (ІΔ).
Також було встановлено кореляцію середньоскладової інтенсивності з 

середньою ЧОТ та швидкістю артикуляції. 
Першим динамічним параметром, який розглядався, була середньо- 

складова інтенсивність (Imean) (табл. 1).
Таблиця 1

Середньоарифметичні значення середньої інтенсивності у мовленні 
коментаторів кінних перегонів (дБ)

Результати аналізу середньоарифметичних значень середньої 
інтенсивності вказують на тенденцію збільшення інтенсивності у мовленні 
коментаторів наприкінці перегонів у всіх чотирьох проаналізованих фраг-
ментах у порівнянні з початком та серединою. Інтенсивність мовлення се-
редини перегонів не є стабільною, вона може як збільшуватися в порівнянні 
з початком (фрагмент № 3), так і зменшуватися (фрагмент № 1, фрагмент 
№ 2 та фрагмент № 4).

Проілюструємо вищенаведені тенденції кривими інтенсивності, які 
відображають середньоскладову інтенсивність (Imean) на різних ділянках 
спортивного коментаря, а саме в середині (рис. 1) та наприкінці коментаря 
(рис. 2). Тривалість першого фрагмента складає 30 секунд,  другого – 20 
секунд.

And they’re followed by Mike Green both and towards the Sixties rear 
almond Desert Encounter on their way down to swing leave often and they’re 
kicking up plenty of turf now after the heavy rain and it’s Maverick Wave that 
leads the way. A neighbour Frankie Dettori second on the outside and Reel is 
kept here by Ryan Moore followed then by Jack Hobbs and then Idaho closes 
up. They’re tracked by Ban Backlund Ulysses as they ran. Now My Dreamboat 
is further back in the field from Sixties Song.

Середньоскладова інтенсивність середини спортивного коментаря 
складає 69 дБ.
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Рис. 1. Крива інтенсивності вищезазначеного фонаційного відрізка

Рис. 2. Крива інтенсивності вищезазначеного фонаційного відрізка

Now the Pacemaker’s coming up. They run into the turn and it’s Enable 
who ride on a long time Maverick Wave on turning in a jackpot on the inside of a 
table. They’re trapped by Benbatt … and there’s backup I just you’re regulatory 
duties in Idaho second a third quite unreal back in four and then.

Середньоскладова інтенсивність кінцевої частини спортивного ко-
ментаря складає 74,5 дБ, що на 5,5 дБ перевищує середньоскладову 
інтенсивність середини спортивного коментаря.

Оскільки відомо, що рівень ЧОТ (частоти основного тону) та рівень  
звукового тиску корелюють з субглотальним тиском [11], збільшення 
інтенсивності супроводжується зростанням ЧОТ у мовленні коментаторів 
наприкінці перегонів. Проілюструємо цю тенденцію на прикладі фрагменту 
№ 1 (початок перегонів – Imean = 75,7 дБ, Fmean = 105 Гц;  середина перегонів 
– Imean = 74,9 дБ, Fmean = 121 Гц ; кінець перегонів – Imean = 76,5 дБ, Fmean = 157 
Гц).

Розглянемо кореляцію середньоскладової інтенсивності (Imean) з серед-
ньою ЧОТ (Fmean) та швидкістю артикуляції (tср) (табл.2).
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Таблиця 2
Кореляція інтенсивності з ЧОТ та швидкістю артикуляції (дБ)

За даними таблиці у кінці спортивного коментаря (в момент найбільшої 
емоційної напруги) відбувається збільшення середньої інтенсивності,   
середньої ЧОТ та зниження швидкості артикуляції. Характерною рисою для 
коментаря кінних перегонів є збільшення швидкості артикуляції та змен-
шення інтенсивності в середині (винятком є фрагмент № 3, де швидкість 
артикуляції поступово зменшується, а інтенсивність збільшується).

Далі акцентуємо увагу на етапі інструментального аналізу стосовно виз-
начення діапазону інтенсивності на трьох ділянках спортивного коментаря 
(табл. 3).

Таблиця 3
Показники діапазону інтенсивності мовлення (дБ)

Результати дослідження діапазону інтенсивності вказують на незнач-
не його розширення в кінцевій частині коментаря в порівнянні з його се-
рединою. Найширший діапазон інтенсивності локалізується як на початку 
перегонів (фрагмент № 2 та фрагмент № 4), так і у фінальній частині (фраг-
мент № 1 та фрагмент № 3). Розширення діапазону інтенсивності на почат-
ку або у фінальній частині коментаря пов’язано з емоційністю мовлення та 
подіями на треку.

Підсумовуючи досліджене доходимо висновку, що: 
1. Емоційно напружені періоди кінних перегонів спонукають комента-

тора описувати події, що відбуваються на треку, у виразній формі шляхом 
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використання комплексу відповідних просодичних засобів.
2. Дистинктивною особливістю мовлення коментаторів перегонів 

є закономірність: збільшення середньоскладової інтенсивності 
супроводжується збільшенням середньої ЧОТ, а також зменшенням 
швидкості артикуляції у фінальній частині коментаря.

Дослідницький інтерес у подальшому лежить у площині спортивного 
дискурсу та просодії. Перспективним вважаємо проведення порівняльного 
аналізу просодичних особливостей мовлення коментарів кінних перегонів 
та коментарів футбольних матчів.
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КОНЦЕПТ GENIUS В АНГЛОМОВНІЙ НАУКОВІЙ 
КАРТИНІ СВІТУ

Стаття присвячена дослідженню особливостей вербалізації концепту GENIUS в 
англомовній науковій картині світу. В роботі наведено основні аспекти дослідження 
картини світу та її варіантів; проаналізовано дефініції лексичної одиниці genius в англо-
мовних спеціалізованих словниках; виокремлено концептуальні ознаки досліджуваного 
концепту в науковій картині світу.
Ключові слова: вербалізація, концепт, концептуальна ознака, картина світу, геній.

Строченко Л.В. Концепт GENIUS в англоязычной научной картине мира. Ста-
тья посвящена исследованию особенностей вербализации концепта GENIUS в англо-
язычной научной картине мира. В работе указаны основные аспекты исследования 
картины мира и ее вариантов; проанализированы дефиниции лексической единицы 
genius в англоязычных специализированных словарях; выделены концептуальные 
признаки исследуемого концепта в научной картине мира.
Ключевые слова: вербализация, концепт, концептуальный признак, картина мира, 
гений.

Strochenko L. Concept GENIUS in the English scientific image of the world. The 
article is dedicated to the investigation of the peculiarities of verbalization of the concept 
GENIUS in the English scientific image of the world.  The research presents main aspects 
of the study of the phenomenon of genius in psychology; analyzes definitions of the lexical 
unit “genius” in the English specialized dictionaries; singles out conceptual features of the 
analyzed concept in the scientific image of the world. Concept is a basic unit of human mental 
code, which has an internal structure consisting of conceptual features; it is the result of 
the individual and social learning of the world. Conceptual features contain comprehensive 
information about the corresponding object or phenomenon, as well as the interpretation of 
information of public consciousness and the treatment of the subject or phenomenon. The 
following conceptual features of GENIUS in the English scientific world image have been 
singled out: intellectual power; creative power; uncommon, exceptional superiority; originality; 
demonstrated achievement,  specific knowledge of a domain, mastery of the skills, autonomy, 
endurance, “flow”, deviance, zeal, power of working. 
Key words: verbalization, concept, conceptual feature, image of the world, genius.

Когнітивна лінгвістика як частина когнітивної науки є напрямом, в 
центрі якого знаходиться мова як загальний когнітивний механізм. Суть 
дії цього механізму становить акт інтерпретації: в процесі продукування 
мовлення інтерпретується зовнішній світ людини, а в процесі сприйняття 
мовлення інтерпретується вона сама. Тому підхід до мовних явищ з точ-
ки зору когнітивної лінгвістики можна назвати інтерпретуючим [3, 17-21].  
Когнітивна лінгвістика базується на розумінні мови як когнітивної здатності, 
тобто розглядає мову як пізнавальне знаряддя кодування та трансформації 
знань, причому мова є не лише внутрішньою здатністю людини. Вона надана 
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людині ззовні та створена незалежно від конкретного індивіда, нав’язуючи 
йому при засвоєнні свій спосіб категоризації і концептуалізації світу та 
внутрішнього рефлексивного досвіду етносу [19, 214]. «Мова – це унікальна 
знакова система та когнітивний процес, оскільки вона є не лише продук-
том пізнавальної діяльності людини, але й разом з тим є одним із основних 
способів здійснення цієї діяльності» [7, 11]. Вивчення принципів взаємодії 
двох основних когнітивних систем – мови та сприйняття – знаходиться 
сьогодні у фокусі уваги численних когнітивно орієнтованих досліджень [4, 
192]. Центральна проблема в когнітивній лінгвістиці пов’язана із встановлен-
ням залежності та співвідношень таких ланок у когнітивному ланцюжку – ро-
зум (свідомість) – мова – репрезентація – концептуалізація – категоризація 
– сприйняття [7, 34]. Таким чином, когнітивна лінгвістика досліджує мову в 
безпосередньому зв’язку з розумом людини, мисленнєвими, пізнавальними 
процесами та механізмами і структурами, що лежать у їхній основі [2, 15-
16].

На сучасному етапі розвитку головними завданнями когнітивної 
лінгвістики є аналіз природи мовної компетенції людини, її онтогенезу; 
дослідження специфіки категоризації та концептуалізації; опис організації 
внутрішнього лексикону людини відповідно до структур репрезентації знань 
і механізмів пам’яті; пояснення когнітивної діяльності людини у процесах 
породження, сприйняття і розуміння мовлення, комунікації; дослідження 
пізнавальних процесів і ролі природних мов у їхньому здійсненні; встанов-
лення співвідношення мовних структур із концептуальними; співвідношення 
мовних знаків та відображених у них культурних реалій; виявлення та опис 
мовної картини світу та її фрагментів тощо [19, 214].

На сьогоднішній день когнітивна семантика має досить розгалуже-
ний характер. Одним з аспектів досліджень у галузі когнітивної семанти-
ки є теорія картини світу. Термін «картина світу» був уведений у фізиці 
наприкінці ХІХ – на початку ХХ сторіччя В. Герцем, який визначив її як 
сукупність внутрішніх образів зовнішніх предметів, з яких логічним шля-
хом можна отримати знання про властивості та поведінку предметів. Зго-
дом дане поняття отримує загальнофілософський статус та стає об’єктом 
гуманітарних досліджень [16, 156-157]. Картину світу визначають як «си-
стему інтуїтивних уявлень про реальність» [18, 127], «цілісний глобаль-
ний образ світу» [13, 19], «сукупність світоглядних знань про світ» [9, 
141]. Картина світу, яка відображена у свідомості людини, є «вторинним 
існуванням світу», закріпленим та реалізованим в особливій матеріальній 
формі – мові [10, 56]. Кожна мова відображає певний, характерний лише 
для неї спосіб сприйняття світу, який складається в певну систему поглядів, 
що поділяється всіма носіями цієї мови. Дана система відображає картину 
світу, представлену концептами [11, 62]. З огляду на це, важливим завдан-
ням сучасної когнітивної лінгвістики є вивчення концептуальної картини 
світу, її складників – концептів, а також механізмів їхньої вербалізації [15, 5]. 

Концептуальну картину світу визначають як глобальну, цілісну систему 
інформації про універсум, що перебуває у розпорядженні людини [6, 280]. 
Концептуальна картина світу – «це ідеально представлений взаємозв’язок 
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об’єктивних предметів та процесів, відповідно існуючих у складній системі 
взаємозв’язків у світі понять» [6, 75]. Людина створює концептуальну карти-
ну світу в процесі своїх контактів з навколишньою дійсністю. Для її створен-
ня людина залучає усі види психічної діяльності від почуття і сприйняття до 
мислення та самосвідомості. Але концептуальна картина світу не є простим 
віддзеркаленням навколишньої дійсності, «це завжди якась інтерпретація» 
[14, 29]. Оскільки кожна людина неповторно сприймає світ в залежності від 
своїх природних здібностей, схильностей, а також від культури своєї епохи, 
то концептуальна картина світу є  результатом створення суб’єктом певного 
образу світу. Слід зазначити, що суб’єктом у даному випадку може бути як 
окрема людина, так і народ і людство в цілому [там само, 31-32]. Слід зазна-
чити, що когнітивна лінгвістика ґрунтується на положенні про те, що мовна 
форма є відображенням когнітивних структур, і тому між когнітивними та 
мовними структурами існують певні кореляції. Згідно з цим, концептуальна 
картина світу знаходить своє відображення у мові. Мовна картина світу є ча-
стиною концептуального світу людини, відбитого у мовних формах [8, 142]. 
Концептуальна картина світу реалізується за допомогою мови, а частина її 
закріплюється в психіці людини через ментальні репрезентації іншого типу 
– образи, схеми, картини [17, 25]. Аналіз фрагментів концептуальної карти-
ни світу відбувається на основі виділення мовних одиниць, які репрезенту-
ють відповідні концепти [12, 14], оскільки саме мова є засобом вираження 
концептуальної картини світу, вона є важливою формою існування знань як 
спосіб закріплення відображальної діяльності мислення [6, 22]. 

Лінгвістичний підхід до вивчення картини світу розрізнює два її типи: 
наукову, що опосередкована науковим знанням, та наївну, яка формується 
у свідомості носія мови в ході безпосереднього пізнання реального світу 
під впливом і в категоріях його національно-мовного, історичного та куль-
турного досвіду [16, 156-157]. Наївні картини світу, які витікають зі значень 
слів різних мов, можуть в деталях відрізнятися одна від одної, тоді як на-
укова картина світу не залежить від мови, якою вона описується [1, 325]. 
На відміну від наукової, наївна картина світу включає в себе не тільки 
відображені об’єкти, а й позицію суб’єкта, його ставлення до цих об’єктів 
[10, 67].

Мета даної розвідки полягає у вивченні особливостей вербалізації 
англомовного концепту GENIUS у науковій картині світу на матеріалі 
спеціалізованих словників з психології та енциклопедій. 

Насамперед звернімося до аналізу дефініцій лексичної одиниці-
номінанта досліджуваного концепту в англомовних спеціалізованих слов-
никах з психології. 

“Genius: the demonstrated exceptional achievement in a person. Different 
theories: born with, environmental reasons, overcompensation for inferior 
feelings. Generally seen as a joint product of hereditary and environment” (20).

Наведена дефініція містить коротке визначення феномену геніальності, 
що проявляється у виняткових, надзвичайних досягненнях людини, та на-
водить три основні теорії виникнення цього феномену та загальноприйняте 
його тлумачення як поєднання спадковості та оточення.
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Ще одне тлумачення в англомовному професійному словнику наводить 
визначення людини-генія, зазначаючи притаманні їй надзвичайні здібності 
та креативність, зокрема, інтелект, причому одним із показників виступає 
рівень IQ – 140 і вище:

“Genius: a term used to describe a person with exceptional ability and 
creativity within a particular field, for instance intellect (by defining IQS of 140 + 
as the guideline for genius)” (21).

Отже, наведені дефініції актуалізують такі концептуальні ознаки GENIUS 
як винятковість (вербалізується лексемою exceptional), розумові здібності 
(intellect, defining IQS of 140+), творчі здібності (creativity), досягнення, які 
було продемонстровано, доведено (demonstrated achievement).  

Орієнтована на більш широке коло читачів Encyclopedia Britannica 
містить розлогу статтю, присвячену феномену геніальності, на початку якої 
уточнюється, що у психології геній – це людина із надзвичайним інтелектом:

“Genius, in psychology, a person of extraordinary intellectual power» (22).
Надалі автор статті наводить історію виникнення теорію про встанов-

лення геніальності людини за допомогою тестів на інтелект та критику цих 
розробок: 

“Definitions of genius in terms of intelligence quotient (IQ) are based on 
research originating in the early 1900s. In 1916 the American psychologist Lewis 
M. Terman set the IQ for “potential genius” at 140 and above, a level exhibited 
by about 1 in every 250 people. Leta Hollingworth, an American psychologist 
who studied the nature and nurture of genius, proposed an IQ of 180 as the 
threshold—a level that, at least theoretically, is exhibited by only about one in 
every two million people» (22).

Як бачимо, у наведеному уривку актуалізується ще одна концептуаль-
на ознака – рідкість генія – one in every two million people. Також вводиться 
термін “potential genius” – людина, яка має надзвичайні здібності, але не 
завжди їх реалізує. 

Однак, психологи, які спеціалізуються на дослідженні обдарованих 
дітей, з’ясували, що надзвичайні здібності фіксуються набагато частіше, ніж 
очікувалось. Це може свідчити про неефективність тестів на інтелект, або 
ж про те, що це так звані «потенційні генії», які мають здібності, але ще не 
встигли застосувати їх:

“Psychologists who specialize in the study of gifted children, however, have 
observed that the genius designation occurs much more frequently than would 
be expected, leading some to speculate that a “bump” in the normal curve 
has emerged, with many more geniuses appearing in the general population 
than would seem statistically probable. There is the possibility, of course, 
that conventional intelligence tests are ineffective in measuring intellectual 
ability beyond a certain point. In any event, “genius,” as determined by these 
tests, simply means great intellectual ability and signifies potential rather than 
attainment» (22).

Таким чином, ще раз спостерігаємо актуалізацію концептуальної ознаки 
досягнення, які було продемонстровано, доведено.

Цікавим є розмежування значень феномену геніальності у трактовці 
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автора словникової статті у даній енциклопедії. Так, згідно теорії М. Терма-
на, геніальність – це виключно надзвичайні інтелектуальні здібності, тоді як 
друге значення, більш популярне, на думку автора статті, було розвинуто 
завдяки працям Ф. Гальтона, який визначав геніальність як творчі здібності, 
які реалізувались у конкретному досягненні, що має довготривалу цінність.  

“The word genius is used in two closely related but somewhat different senses. 
In the first sense, as popularized by Terman, it refers to great intellectual ability as 
measured by performance on a standardized intelligence test. In the second and 
more popular sense, as derived from work of the 19th-century English scientist 
Sir Francis Galton, it designates creative ability of an exceptionally high order as 
demonstrated by actual achievement—always provided that such achievement 
is not merely of transitory value or the result of accident of birth» (22).

У наведеному нижче уривку наводяться відмінності між геніальністю 
і талантом, у якому актуалізуються нові концептуальні ознаки GENIUS, а 
саме: оригінальність, можливість розкривати щось нове у досі незвіданих 
сферах: 

“Genius is distinguished from talent, both quantitatively and qualitatively. 
Talent refers to a native aptitude for some special kind of work and implies a 
relatively quick and easy acquisition of a particular skill within a domain (sphere of 
activity or knowledge). Genius, on the other hand, involves originality, creativity, 
and the ability to think and work in areas not previously explored—thus 
giving the world something of value that would not otherwise exist» (22).

У описові різних теорій походження та природи геніальності зустрічаємо 
ще дві актуалізовані концептуальні ознаки – завзяття та праця:

“There have been a variety of attempts to explain the nature and source of 
genius, as well as many investigations of the relationship of genius to madness. 
Galton, who inaugurated the systematic study of genius, formulated the theory 
that genius is a very extreme degree of three combined traits—intellect, zeal, 
and power of working—that are shared by all persons in various “grades.” In 
his Hereditary Genius (1869), he put forth the idea that genius, as measured 
by outstanding accomplishment, tends to run in families. This became a 
controversial viewpoint, and, since its introduction, scientists have disagreed 
about the degree to which biological heredity, as distinct from education and 
opportunity, is responsible for the great differences in achievement between 
individuals» (22).

Оскільки теорії про спадковість геніальності та її пов’язаність із безум-
ством є досить контроверсійними, ми не включаємо відповідні концептуальні 
ознаки до нашого переліку. 

Сучасні дослідники зазначають, що геніальність завжди супроводжується 
досконалим знанням у певній сфері, майстерністю, самостійністю, яка 
дозволяє не тільки працювати наодинці, але й висловлювати новаторські 
погляди, витривалістю та натхненням:

“The study of eminent men and women showed how great creative 
achievement cannot exist without mastery of the skills and specific knowledge 
of a domain. These can be achieved only through excellent training and access 
to accomplished teachers and mentors. At the same time, Csikszentmihalyi 
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demonstrated a link between creative genius and “flow,” a state of mind in which 
the creative individual experiences a sense of challenge, timelessness, and 
oneness with the work at hand. Finally, in studying the personalities of prominent 
individuals, Csikszentmihalyi identified common attributes in their psychological 
makeup. One such trait is autonomy, which is needed for working alone and 
for daring to express novel or divergent points of view. Another example is 
endurance, which involves an ability to persist, to complete tasks, and to 
follow through—a characteristic that all true geniuses seem to have» (22).

Серед інших концептуальних ознак геніальності, виокремлених в 
англомовній науковій картині світу відзначимо відмінність від інших:

“The qualities of extreme genius may, however, be associated with unique 
problems. While Terman found that children of high general intelligence, classified 
as “gifted” or “potential genius,” are on the average superior to other children 
in physique and health and in emotional and social adjustment, Hollingworth’s 
studies (as well as more-recent investigations) showed that profoundly gifted 
children may suffer a variety of problems related to their clear deviance from 
their age peers» (22).

Таким чином, проведений аналіз уможливив виділення таких концеп-
туальних ознак концепту GENIUS в англомовній науковій картині світу: 
винятковість (вербалізується лексемою exceptional, superior), розумові 
здібності (intellect, defining IQS of 140+), творчі здібності (creativity), досяг-
нення, які було продемонстровано, доведено (demonstrated achievement),  
досконалі знання у певній сфері (specific knowledge of a domain), майстерність 
(mastery of the skills), самостійність (autonomy, which is needed for working 
alone and for daring to express novel or divergent points of view), яка дозволяє 
не тільки працювати наодинці, але й висловлювати новаторські погляди, 
витривалість (endurance, which involves an ability to persist, to complete tasks, 
and to follow through), натхнення (“flow”), відмінність від інших (deviance), за-
взяття (zeal), праця (power of working), оригінальність (originality,  the ability 
to think and work in areas not previously explored).

Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у розглядові особли-
востей вербалізації концепту GENIUS в англомовному різножанровому 
дискурсі.
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МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОЇ 
СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Стаття присвячена вивченню словотвірного аспекту стоматологічної термінології 
в англійській мові на матеріалі спеціалізованих та загальномовних словників. У роботі 
запропоновано структурну класифікацію англомовних стоматологічних термінів.
Ключові слова: термінологія, термін, морфологічний аспект, стоматологія.

Тхор Н.М. Морфологические особенности англоязычной стоматологической 
терминологии. Статья посвящена изучению словообразовательного аспекта сто-
матологической терминологии на материале специализированных и общеязыковых 
словарей. В работе предложена структурная классификация английских стомато-
логических терминов.
Ключевые слова: терминология, термин, морфологический аспект, стоматология.

Tkhor N.M. Morphological peculiarities of English dental terminology. The article deals 
with the study of dental terms in the English language. The final aim of the work is to study and 
analyze morphological features of the given group of medical terms. The research has been 
done on the basis of several dictionaries, namely Dental Dictionary, New Webster’s Dictionary 
and Thesaurus of the English Language, The Oxford English Reference Dictionary. The 
volume of investigated material is 180 terms, obtained by consecutive selection. Terminology 
constitutes the greatest part of every language vocabulary. It is also its most intensely 
developing part, the class giving the largest number of new formations. The following structural 
subgroups of the analyzed terms have been singled out: simple terms, compound terms, 
terminological word combinations. Affixation if the most widely used word building pattern.  
Key words: terminology, term, morphological aspect, dentistry.

На сучасному етапі одним із основних завдань лінгвістичної науки є 
стратифікація словникового масиву певної мови за різними параметрами, 
зокрема, за сферою вживання певної лексичної одиниці [3, 24].

Словниковий склад будь-якої мови розширюється, в значній мірі, за 
рахунок нових термінів, які з’являються завдяки розширенню меж людсь-
ких знань і науково-технічному прогресу, оскільки росте потреба в нових 
визначеннях вже освоєних понять, а також для понять  в нових галузях 
науки і техніки [2].  Сучасна медична термінологія поповнилася багатьма 
термінами, що з’явилися протягом останніх років, при чому, деякі з раніше 
вживаних термінів набули нових значень, а частина з них стала виходити 
з уживання, переходячи в розряд застарілих. Цей процес можна поясни-
ти, перш за все, інтенсивним розвитком медицини, впровадженням у на-
уку і практику досягнень науково-технічного прогресу, появою безлічі нових 
методів діагностики і лікування, приладів і інструментів медичного призна-
чення. Усе це не могло не відбитися на стані медичної лексики [1]. Саме 
вищевказані факти обумовлюють актуальність даного дослідження.
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Головними ознаками термінів, на думку О.О. Селіванової, є «системність, 
наявність класифікаційної дефініції, прагнення до моносемічності й 
конкретизації в межах терміносистеми й до прозорості внутрішньої фор-
ми; жорстка конвенційність; стилістична нейтральність; залучення до си-
стеми понять певної галузі; відповідність нормам мови, що запобігає появі 
професійних жаргонізмів; точність і короткість; дериваційна здатність; 
інваріантність як відсутність варіантів і синонімів; висока інформативність» 
[3, 618]. 

Мета роботи полягає у виявленні семантичних особливостей 
досліджуваних термінологічних одиниць, а також специфіки представлення 
їх значення у тлумачних словниках англійської мови. 

Матеріалом дослідження слугували 180 термінологічних одиниць та їх 
дефініції, зафіксовані у спеціалізованому енциклопедичному словнику зі 
стоматології Dental Dictionary, а також їх тлумачення у загальних словни-
ках англійської мови, а саме: New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the 
English Language та The Oxford English Reference Dictionary.

За класифікацією термінів за їхнім структурним складом  Ф.А. Циткіної  
[4, 75] терміни поділяються на:

1) однослівні
2) складні
3) термінологічні словосполучення
Як зазначають дослідники, розподіл лексичних одиниць на прості, 

похідні складні слова і словосполучення є загальновизнаним і досить 
обґрунтованим. Головним критерієм, який відрізняє термінологічні сполучен-
ня від простих, похідних і складних слів-термінів, є роздільнооформленість 
терміноелементів у термінологічних сполученнях і цільнооформленість 
терміноелементів у простих, похідних і складних термінах, які Ф.А. Циткіна 
називає однослівними, або цільнооформленими. Термінологічні слово-
сполучення розглядаються як еквівалент однослівного терміна оскільки: 
«еквівалентність слову полягає в тому, що такі терміни-словосполучення, 
як і однослівні терміни, входять у науково-технічну мову в готовому виді, 
не створюються заново щораз, коли в них виникає потреба, а зберігаються 
готовими в запасі термінів даної галузі науки і техніки» [4, 77]. 

Отже, термін-словосполучення є номінативною одиницею підмови на-
укового спілкування, виражає єдине, цілісне поняття, цілком тотожне по-
няттю, яке виражається його самостійним еквівалентом.

Слід зазначити, в сучасній лінгвістиці не існує одностайності стосовно 
питання граматичного складу термінології. Деякі дослідники вважають, що 
іменник є універсальним засобом для передачі всіх категорій термінологічних 
понять. Такі погляди ґрунтуються на теоретичній передумові високого сту-
пеня абстракції іменників, внаслідок чого іменники є «єдиним лексико-гра-
матичним засобом, який виражає науково-технічні поняття про предмети, 
якості і дії...» [4, 108], а дієслова, прикметники і прислівники є тільки «сло-
воформами метамови». На думку інших учених, у контексті роль термінів 
грають слова різних частин мови.

Таким чином, значна кількість дослідників термінологічної лексики 
виділяють прості, складні терміни та термінологічні словосполучення. 
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У нашій вибірці також були зафіксовані прості терміни, складні терміни 
(утворені методом словоскладання), і термінологічні словосполучення, які в 
свою чергу були розкласифіковані нами відповідно до їх структурних типів та 
граматичного вираження. Розглянемо окремі групи та наведемо приклади.

Прості терміни, тобто виражені одним словом, складають переважну 
більшість нашої вибірки – 130 одиниць (72 %).  Наприклад:

Dentin
Dentition
Denture
Diastema
Biopsy
Bite
Amalgam
Analgesia
Anesthesia
Складні терміни, утворені способом словоскладання основ простих слів 

або використанням двох основ зі з’єднувальним голосним, де друга основа 
представляє собою похідне слово, утворене способом афіксації, налічують 
всього 5 прикладів, тобто 3 % від загальної вибірки. Зазначимо, що під сло-
воскладанням ми розуміємо поєднання двох або, рідше, трьох основ, яке 
функціонує як єдине ціле і виділяється у складі речення як особлива лек-
сична одиниця завдяки своїй цільнооформленості [3]. Наприклад:

Hypersensitivity
Mouthwash
Що ж стосується зафіксованих у нашій вибірці термінологічних слово-

сполучень, то вони налічують 45 прикладів, тобто 25 %. Наприклад:
Bad Breath
Bite Wings
Cantilever Bridge
Cross Bite
Dental Floss
Dental Implant
Immediate denture
Root canal
Root canal therapy

Сумарні дані за структурними типами досліджуваних термінів 
представлені у наступній таблиці. 

Таблиця 1
Структурна класифікація англомовної стоматологічної термінології
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Крім вищевказаної загальної структурної класифікації, ми також розгля-
нули граматичне вираження простих, складних термінів та термінологічних 
словосполучень.

Наш аналіз граматичного вираження досліджуваних термінів дав змо-
гу зробити висновок, що переважна більшість простих термінів виражені 
іменником – 120 одиниць, і тільки 10 – прикметниками, наприклад:

Buccal
Lingual
Mesial
Подібна граматична вираженість досліджуваних термінів підтверджує 

думку дослідників про те, що іменник є універсальним засобом для передачі 
всіх категорій термінологічних понять, оскільки саме ця частина мови має 
високий ступінь абстракції, внаслідок чого іменник є єдиним лексико-гра-
матичним засобом, який виражає науково-технічні поняття про предмети, 
якості і дії.

Що ж стосується термінологічних словосполучень, то у свою чергу ми 
також виділили наступні структурні типи термінологічних словосполучень 
та їх граматичне вираження. 

Найбільшу групу складають термінологічні словосполучення, до складу 
яких входять два слова, виражені сполученням прикметника з іменником 
(Adj.+N). Загалом це 30 випадків із усіх розглянутих. Наприклад:

Adj.+N:
Alveolar Bone
Anterior Teeth
Cosmetic Dentistry
Incisal edge
Local anesthetic
Periodontal pocket
Наступну групу складають термінологічні словосполучення, до складу 

яких входять два слова, виражені сполученням іменника з іменником (N+N), 
що складає 8 випадків із загальної кількості вибірки.   Наприклад: 

N+N
Root canal
Gum disease
Bite Wings
Air Abrasion
Також за даними нашого аналізу зустрічаються поєднання 

дієприкметника з іменником, що складає 2 приклади, наприклад:
Part.+N
Impacted tooth
Receded gums
Наступною групою у складі термінологічних словосполучень є сполу-

чення, що складаються з трьох слів. Серед них поєднання іменник + іменник 
+ іменник, які становлять 2 випадки. Наприклад:

N+N+N
Root canal therapy
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Laser Cavity Detection
Було виділено також термінологічні словосполучення, до складу яких 

входять прикметник + прикметник +іменник, що складають 3 приклади, на-
приклад: 

Adj.+Adj.+N
High noble metal
Indirect pulp cap
Stainless steel crown
Узагальнені кількісні дані за структурними типами термінологічних 

словосполучень та їх граматичному вираженні представлені у наступній 
таблиці. 

Таблиця 2
Граматичне вираження термінологічних словосполучень

З наведеної таблиці видно, що найчастотнішими термінологічними 
словосполученнями є двоскладні словосполучення, виражені поєднанням 
прикметника з іменником та двох іменників. Що ж до семантичного виражен-
ня компонентів термінологічних словосполучень, то вони представлені як 
поєднаннями загальновживаного слова з терміном (Local anesthetic); двох 
термінів (Periodontal pocket) або двох загальновживаних слів (Bad Breath), 
які у контексті словосполучення набувають значення терміна. 

Також, як вже зазначалося вище, була проведена класифікація 
досліджуваної стоматологічної термінології за способами словотворення 
як окремих простих термінів, так і тих слів, що входять до термінологічних 
словосполучень. 

Ми вже говорили про виділення складних термінів, які утворені за до-
помогою такого способу як словоскладання. Ця група складних термінів не 
є численною і нараховує лише 5 термінів – 3 % із загальної вибірки. Слово-
складання представлено словоскладанням простих основ:

Hypersensitivity
Mouthwash
У нашій вибірці також були виділені терміни, утворені за рахунок скоро-

чення (усічення) слів за ініціальними буквами, кожна з яких вимовляється 
окремо, тобто абревіатури, які склали 4 випадки. Наприклад:
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“DMD: Doctor of Medical Dentistry” (80);
“DDS: Doctor of Dental Surgery” (80).
Що ж стосується простих термінів, то більша частина із них утворена за 

допомогою афіксації. 
Розглянемо тепер найчастотніші способи афіксального утворення 

термінів аналізованої тематичної групи. Значна частина термінологічних 
словосполучень включала до свого складу слова, утворені за допомогою 
суфіксів, які служать  для творення, наприклад, - al, -ic:

Cosmetic Dentistry
Incisal edge
Local anesthetic
Periodontal pocket
Також були виділені терміни, утворені афіксальним способом за допо-

могою суфіксів творення іменників, а саме – sion, -tion, -ics, -ist:
Dentition
Abfraction
Occlusion
Orthodontics
Periodontist
Поодинокими є випадки афіксального словотворення за допомогою як 

суфіксів, так і префіксів, наприклад:
Replantation
Resorption
Restoration
Retainer
У даних випадках спостерігаємо використання комбінованого 

суфіксально-префіксального способу словотворення за допомогою 
префікса  re- та суфіксів творення іменників  –tion, -er. 

Як ми вже зазначали раніше, однією із істотних характеристик термінів 
є їх високий дериваційний потенціал. Це, у нашому випадку, можна 
прослідкувати на прикладі наступних термінологічних одиниць:

Periodontal: Relating to the tissue and bone that supports the tooth (from 
peri, meaning “around,” and odont, “tooth”).

Periodontal disease: The inflammation and infection of gums, ligaments, 
bone, and other tissues surrounding the teeth. Gingivitis (gums) and periodontitis 
(gums and bone) are the two main forms of periodontal disease. Also called gum 
disease or pyorrhea.

Periodontics: The dental specialty that deals with and treats the gum tissue 
and bone that supports the teeth.

Periodontist: Dental specialist with expertise in surgically treating the 
effects of periodontal disease.

Periodontitis: Inflammation of the supporting structures of the tooth, 
including the gum, the periodontal ligament, and the jawbone.

Таким чином, з наведених вище прикладів видно, що найчастотнішим 
способом словотворення у термінів аналізованої тематичної групи є 
афіксальний спосіб, а саме: за допомогою суфіксів творення прикметників 



199

та іменників. 
Перспективу подальших досліджень вбачаємо у розглядові структурних 

параметрів стоматологічної термінології в англійській мові. 
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aspect of biblical words and phrases in the American presidential discourse of the twentieth 
century. Genre varieties of political discourse, in particular, presidential discourse and its 
features are considered. The peculiarities of using biblical words and phrases in the inaugural 
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used in this type of political discourse in particular, lexical unit God. They represent such basic 
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У сучасному мовознавстві дискурс  визначається як зв’язний текст у 
сукупності з екстралінгвістичними – прагматичними, соціокультурними, 
психологічними  та ін. факторами; мовлення, яке розглядається як 
цілеспрямована соціальна дія, як компонент, що бере участь у взаємодії 
людей  та механізмах їхньої свідомості (когнітивних процесах) [7].

Згідно із класифікацією В.І. Карасика, в основі якої лежать соціологічні 
критерії (дискурсивна обстановка, статусно-рольові характеристики 
учасників дискурсу та дистанція (проксеміка) спілкування), існують такі 
типи дискурсу: особистісно-орієнтований (персональний) та статусно-
орієнтований (інституціональний). В персональному дискурсі мовець 
виступає як особистість зі всім багатством свого внутрішнього світу, а в 
інституціональному – як представник  певного соціального інституту [6; 10].

Одним із видів інституціонального дискурсу є політичний дискурс, який 
В. А. Маслова визначає як вербальну комунікацію у певному соціально-
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психологічному контексті, в якому відправник та адресат набувають певні 
соціальні ролі згідно їхньої участі у політичному житті, яке і є предметом 
комунікації. Політичний дискурс як різновид інституціонального спілкування 
володіє системою конститутивних ознак та набуває низку функцій [8].

Виокремлюються такі жанри політичного дискурсу:
1. Інституційний політичний дискурс (офіційні виступи глав держа-

ви та її структур, парламентські дебати, передвиборча агітація, інтерв’ю 
політичних лідерів та ін.);

2. Офіційно-діловий політичний дискурс, в межах якого створюються 
тексти для співробітників державного апарата;

3. Мас-медійний політичний дискурс, в межах якого використовують-
ся тексти створені журналістами, які поширюються через пресу, Інтернет, 
радіо, телебачення;

4. Тексти  створені пересічними громадянами (листи та звернення, які 
є адресованими політикам чи державним установам, листи в ЗМІ та ін.);

5. «Політичні детективи», «політична поезія»  та  тексти політичних 
мемуарів;

6. Тексти наукової комунікації, які присвячені політиці [4].
Мета даної розвідки полягає в аналізі функціонування біблеїзмів в аме-

риканському президентському дискурсі ХХ століття. 
Президентський дискурс займає важливе місце в політичній комунікації. 

Президент є Главою держави, гарантом національної стабільності та добро-
буту. Тому мовленнєва діяльність Президента спрямована на підтримування 
його високого статусу та виконання покладених на нього обов’язків перед 
суспільством. Маючи всі ознаки політичного дискурсу, президентський дис-
курс має на меті одержання, збереження або розподіл влади. Проте пре-
зидентський дискурс уособлює риси як інституційного, так і особистісного 
дискурсу, оскільки статус президента є унікально визначеним для дер-
жави. У структурі політичної комунікації дискурс Президента є способом 
презентації влади. Його зміст зумовлений завданнями Президента як вищо-
го політичного інституту, а також ставленням суспільства до цього вищого 
політичного інституту. Тут важливу роль відіграє і створення позитивного 
іміджу Президента. Слід зауважити, що в усталених демократіях цей імідж 
створюється щодо інституту президентства в цілому, а в нових демократіях 
– щодо окремої людини. Серед основних характеристик дискурсу Прези-
дента слід виділити  стратегічність, всеосяжність та публічність. Президент 
повинен бачити перспективу розвитку держави і, як стратег, має розставля-
ти пріоритети на благо своєї країни. Обранний ним пріоритет повинен стати 
точкою розвитку, вплив на яку матиме найкращий результат [9, 5–6]. 

На основі проаналізованої літератури, а також беручи до уваги харак-
тер основної інтенції, виділяємо такі жанри президентського дискурсу США 
як ритуальний, орієнтаційний та агональний. Суть ритуальньних жанрів 
президентського дискурсу полягає в тому, що вони сприяють збереженню 
та передачі влади та спрямовані на реалізацію ідеї національної єдності. До 
ритуальних жанрів належать:

•	 інавгураційне звернення президента до нації (Inaugural Address);

ЧЕТАЙКІНА В.В.   ФУНКЦІОНУВАННЯ БІБЛЕЇЗМІВ...
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•	 прощальна промова президента  (Farewell Address);
•	 Різдвяне/Новорічне звернення Глави держави до нації        

(Christmas speech);
•	 застільна промова  (Toast-meal speech);
•	 ювілейна / святкова промова, присвячена важливим датам, вручен-

ню премій, відкриттю форумів, фестивалів, виставок (Jubilee / Anniversary s
peech, Speech / Remarks on the occasion of …);

•	 суботнє радіо звернення президента до нації (Saturday Radio 
Address) [11, 12]. 

Серед ритуальних жанрів особливе місце посідає інавгураційне звер-
нення президента США до нації. Інавгурація президента – це урочиста 
подія вступу кандидата, який переміг у виборах, на посаду Глави держа-
ви. В США інавгураційна церемонія проводиться у Вашингтоні в один і той 
же день, а саме 20 січня рівно ополудні. Цю дату встановили в 1933 році 
згідно з  поправкою в Конституції.  Церемонія вступу нового президента на 
посаду є особливим ритуалом і традиційно супроводжується певними атри-
бутами. Так, урочиста подія відбувається на схилі Капітолійського пагорба, 
а будівлю Капітолію прикрашають національними історичними прапорами 
США. Серед символів інавгураційного ритуалу президентів США особливе 
місце посідає Біблія. Слід наголосити, що майже всі новообрані Президенти 
приносили присягу, текст якої передбачений в Конституції США,  кладучи 
руку на Біблію та виголошуючи звернення до Бога. Уперше це зробив пер-
ший Президент США Джордж Вашингтон  30 квітня 1789 року.

Проголошення інавгураційного звернення є ще одним символом 
інавгураційної церемонії, актом формального введення новообраного пре-
зидента на посаду. Аудиторія очікує від президента, що він виступатиме 
в своїй статусній ролі, продемонструє свою готовність та здатність висту-
пати як лідер великої держави, а також розуміння усієї відповідальності 
та усвідомлення обмежень, які накладені на виконавчу владу. Як вва-
жають вчені К.Кемпбелл та К.Джеймисон, в інавгураційному зверненні 
поєднуються осмисленість минулого та майбутнього нації на тлі сьогодення, 
виголошується хвала всьому, що об’єднує дану общину, використовується 
елегантний літературний стиль, прийоми підсилення, перебільшення, ак-
центування того, що вже відомо аудиторії [13]. 

Цитати та алюзії відіграють важливу роль у сприйнятті тексту цільовою 
аудиторією. Проте для успішного донесення повідомлення автор повинен 
враховувати її фонові (соціо-культурні) знання. Тому не випадково саме 
Біблія, завдяки своїй універсальності та всепоширеності, стала основ-
ним прецедентним текстом у промовах американських Президентів. Як 
стилістичний засіб слова та вислови із Біблії у художньому й публіцистичному 
стилях літературної мови слугують для увиразнення піднесеності, 
урочистості та динамічності розповіді [12, 48]. Термін “біблеїзм” має низку 
дефініцій у науковій літературі. На думку О. Ахманової, термін “біблеїзм” 
– це словосполучення, цитата (речення) або слово достеменно встановле-
ного біблійного походження, що входить до лексичного складу мови [2, 66] . 

За А. Біріхом та Й. Матешичем, біблеїзми – це ті мовні одиниці, що пе-



203

рейшли до тексту-приймача з Біблії, або ті, на які вплинула її семантика 
[3, 41]. За Р. Зорівчак, “біблеїзми” – це окремі слова та фразеологізми (в 
широкому розумінні цього терміна, включно з прислів’ми та приказками), 
які, відірвавшись від біблійного тексту, широко вживають у мовленні, по-
бутовому та літературному [5, 103]. Н. Андрейчук визначає біблеїзм як 
зафіксовану в тексті Біблії фразеологічну одиницю, що має синтаксичну 
структуру словосполуки, де семантична єдність домінує над структурною 
роздільністю компонентів, які утворюють цілісність [1, 56]. 

Ми дотримуємось думки, що біблеїзми включають не тільки фразеологічні 
одиниці, а й поодинокі слова, зокрема власні назви.

Насамперед, відзначимо широке вживання номінативної одиниці God у 
досліджених промовах. Так, зокрема, Дж.Ф. Кеннеді у своїй промові 3 рази 
згадує Всевишнього, пов’язуючи це із ключовими пунктами своєї промови. 
На самому початку звернення Кеннеді зазначає, що він присягає перед на-
родом та Богом захищати встановлені предками принципи: 

“For I have sworn before you and Almighty God the same solemn oath our 
forebears prescribed nearly a century and three quarters ago” (16).

У дослідженій промові чітко прослідковується впевненість Кеннеді у 
тому, що права людини даровані Богом:

 “…the belief that the rights of man come not from the generosity of the state, 
but from the hand of God” (16).

Він переконаний, що Господь заповідав звільнити поневолених, та на-
водить цитату з Біблії – слова пророка Ісаї: 

“Let both sides unite to heed in all corners of the earth the command of 
Isaiah--to “undo the heavy burdens . . . (and) let the oppressed go free” (16).

Наприкінці промови Кеннеді звертається до своїх громадян із закликом 
йти вперед і вести за собою країну, прохаючи про Божу підтримку та благо-
словення, однак, не забуваючи, що на землі його робота в руках людей:

“With a good conscience our only sure reward, with history the final judge 
of our deeds, let us go forth to lead the land we love, asking His blessing and 
His help, but knowing that here on earth God’s work must truly be our own” (16).

Ще на один приклад цитування з посиланням на текст першоджерела 
натрапляємо в Першій інавгураційній промові Вільяма Клінтона: 

“The Scripture says, “And let us not be weary in well doing: for in due season 
we shall reap, if we faint not” (16). 

У своєму посланні Апостол Павло дає деякі вказівки щодо взаємного 
співжиття, а зокрема – робити добро ближньому. Президент Клінтон вико-
ристав цю фразу в тексті промови з тією ж прагматичною метою, з якою 
вона вжита в тексті першоджерела: він закликав народ до нових звершень 
на благо усієї нації, а отже, кожного американця. 

У своїх промовах Президенти також використали дво- чи трислівні 
біблеїзми. Цього вже достатньо, щоб у цільового читача, добре обізнаного з 
Біблією, створився відповідний контекст із біблійною фразою як ключовою. 
Прикладом такого вживання є фразеологічна одиниця біблійного поход-
ження a promised land, яка є в Другому інаугураційному зверненні Вільяма 
Клінтона. Цей біблеїзм видається нам добре відомим і означає місце, де на 
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людей очікують багатство, здоров’я та щастя [14, 218]. 
Longman Dictionary of English Idioms подає таке визначення цього 

біблеїзму: the (or sometimes a) promised land a pleasant land or situation to 
which one looks forward with eagerness: … her ambition was always to come 
to England which she thought of as a promised land. (Nova Nov 74) II … it is 
important to remember that Revie cannot lead England to the promised land 
in one match. (Daily Mirror 30 Oct 74 ) [N] From the Bible referring to Canaan, 
the land that was promised to the Jews by God. (15, 187). Згідно з Біблією, 
Господь сказав Аврааму, який був відданий Йому і слухняний, вийти із своєї 
землі й дому свого батька і йти до землі Ханаанської, яку Він йому покаже. 
Зате Він утворить від Авраама великий нарід і благословить його. Земля 
Ханаанська – земля, яку Господь пообіцяв Авраамові за відданість. Ось, до 
прикладу, рядки з Біблії: 

“And it shall come to pass, when ye be come to the land which the Lord will 
give you, according as he hath promised, that ye shall keep this service”.

Президент Клінтон назвав землею обітованою США – державу, яку 
створили батьки-засновники на принципах демократії та рівності. І дещо 
трансформуючи цей фразеологізм, він наголосив на тому, що на порозі тре-
тього тисячоліття головним завданням всіх американців є не лише зберегти 
засади, але й надалі розвивати цю могутню наддержаву: 

“Guided by the ancient vision of a promised land, let us set our sights upon 
a land of new promise” (16).

Як бачимо, у другому випадку Клінтон використовує стилістичний при-
йом зміни складу фразеологічного звороту (a land of new promise), яким 
підкреслює те, що Америка – країна нових можливостей. 

Отож, на підставі дослідження переконуємось, що Біблія посідає важ-
ливе місце в житті американського народу. Американські Президенти, вико-
ристовуючи Святе Письмо у своїх промовах як прецедентний текст, ще раз 
наголошують на важливості Його істин для всього народу. 
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The current study offers an opportunity to highlight pedagogical methods and approaches tha
t the task of reading allows us to use, and more specifically the task of reading Greek children’s 
literature. In this study I will present the complex skill of reading which can be developed on m
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and foreign language learning, reading enables students to analyze cultural content, values 
and ideas that are an integral part of learning a foreign language and it also enables them to 
develop their intercultural skills. The foreign language texts that students read offer images of 
a people’s culture in their everyday life, which invite students to make comparisons and reach 
the point of understanding. The skill of reading will allow us to achieve our ultimate goal which 
is the skillful comprehension and production of Greek as a second foreign language. 
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Подковырофф Н. Чтение литературных текстов в обучении греческому как 
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First of all, we would like to focus on the use of reading as a teaching method 
in general – by providing a definition to it and analyzing its elements, so that we 
highlight the role that reading plays and then explain the reason why we choose 
to use children’s literature.

In the age of television and computers, reading still remains even today the 
best cultural tool and the most useful source of scientific and cultural information.

It is important to point out that reading as a pedagogical method enjoys 
a central place in the teaching of Greek as a foreign language at the Centre 
for Modern Greek Studies of Odessa National University. It is an essential 
component of the study programme not only of the Translation Department but 
also of all foreign language departments of the university. Having the opportunity 
to include reading in the study programme of Modern Greek, I did not hesitate 
to do so as well.

For reading to be effective it is necessary to use a teaching approach which 
enables the learners to process a text not only on a linguistic and informational 
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level, but also to move to the level of verbal understanding and semantic 
interpretation of the language of a text (Table 1).

Reading is a twofold interpretation of signs made possible through synthetic 
and analytic processing and, as a cognitive technique which aims at the 
comprehension of a text, it allows the reader to enrich and broaden his or her 
cultural horizon as well as contributes to the development of his o her personality 
(Figure 1).

While synthetic reading enables the teacher to introduce lexical and 
grammatical structures, drawing the students’ attention to the language content 
of a text, analytic reading requires that the students approach a text as a whole.

In synthetic reading the reader usually moves through a text in a linear 
fashion, which allows him or her to focus on morphological and graphological 
features of the text, as well as to detect key words (words that answer key 
questions – Who? What? How? Why?), which let him or her interpret the general 
meaning of the text.

Analytic reading requires a preparatory study and a sociolinguistic approach 
of a text.

In the context of intercultural teaching and learning, language teaching 
creates an ideal setting for dialogue and contact. The intercultural approach to 
teaching foreign languages through reading enables the students to analyze 
cultural content, values, beliefs and ideas which are an integral part of learning 
a foreign language and it also enables them to develop their intercultural skills. 
The foreign language texts offer images of a people’s culture in their everyday 
life, which invite the students to make comparisons and reach the point of 
understanding.

The first processing of a text enables the reader to consciously enrich his or 
her vocabulary and delve deeper into a specific topic. 

The overall processing of a text gives students the opportunity to recognize 
things that they ignored before as well as elements that they already knew, 
which makes them feel more confident and more motivated to continue learning 
a foreign language more effectively.

Of course this does not automatically mean that the student has attained 
the goal of complete understanding. Our research shows that understanding 
written language is the result of systematic learning, training and practice 
where a reader is able to reconstruct the meaning of a text through discussion. 
Therefore, reading in the teaching of Greek as a foreign language does not only 
aim at the comprehension of written language but it also automatically aims at 
the production of spoken and written language.

The texts for reading should be chosen very carefully so that they are 
appropriate for the use of a multifaceted approach to reading as described 
above, and so that their language level corresponds to the students’ level of 
proficiency. It is only when the right text has been chosen that reading in a 
synthetic and analytic way will have the desired effect, otherwise there will only 
be a preliminary text processing that will result in inadequate understanding.
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Figure 1. Reading involves:

Table 1. Reading processes according to Irwin 1986:

Having put the above methodological and pedagogical approaches into 
practice, we observe that the students eventually develop the following functional 
skills:

- Writing
- Grammar comprehension (with the correct understanding of language 

structures)
- Lexical comprehension (with the correct understanding of word formation)
- Ideographic undrestanding (with visual recognition that allows reading to 

be fast and meaning to be easily understood)
- Functional understanding (with the understanding of text structures and 

types of writing)



209

- Cultural understanding (with the recognition of the cultural meaning of 
words)

- Understanding of strategies and tactics
- Understanding of verbal expectations.
 Clearly, reading is a complex task that can facilitate foreign language learning. 

It is an attractive learning technique which can motivate a student and spark his or 
her interest and it involves decoding unknown words, recognizing familiar words 
and identifying their patterns and relations so that the student can recognize the 
rest of the text elements and reach the desired goal of understanding written 
language. In order to achieve our goal of language comprehension, the readers 
can be trained to connect their prior knowledge to the new cognitive elements 
of the text. 

The plot of a book is of primary importance and that is why a reader does 
not stop every time a difficulty arises since the ultimate goal is his or her 
general understanding of the plot. It turns out that the reader enriches his or her 
vocabulary naturally without even realizing it. However the new vocabulary the 
student learns needs further practice in order to be consolidated.  

We must not forget that reading is an act of communication between the 
transmitter-instructor and the recipient-student (each of whom has their own 
strategies and their own goals) which presupposes that:

- the student already has a partial command of the language
- the student knows the basic text structures and written expression 

techniques 
- the student recognizes the general cultural and scientific references
- the student is aware of the use of emotions in written texts. 
Today a reader chooses to read a book if it contains new elements that he 

or she can discover and research during reading. 
Of course a question that arises is to what extent learning a language 

through reading literature can bring positive results or the opposite. We must 
not forget our main goal which is to learn a foreign language and specifically 
the Greek language. In order to achieve this goal we need to carefully select 
the literary texts we will use taking into consideration our students’ level and 
also their interests, since it is obvious that any reading audience – from school 
students to university students – have their own personal attitude to reading and 
learning in general. In other words, there are different types of readers. There 
are

- those who love reading books so much that they always read something 
and they sometimes read many books at once 

- those who love reading but have certain preferences when they choose 
what to read and that is why we might say they are not such diligent readers  

- those who do not love reading so much and are reluctant to read in 
general and they will only read books assigned by their teacher

- those who do not love reading at all, but this does not of course mean 
that they do not read anything, since in the age of the internet, consumerism and 
advertisements they are readers themselves without realizing it.

Taking into account the fact that there are different types of readers and 
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the fact that the choice of books must be determined by the study programme, 
always with the aim of learning Greek as a foreign language, a teacher needs to 
offer various reading activities and employ methods that enable both the students 
to learn and improve their language level and the teacher himself/herself to see 
the positive result of his or her work. With the right choice of texts even the most 
reluctant readers can become interested in literature since, after all, reading 
books on multiple levels can offer readers access to a world of knowledge and 
empower them to become autonomous in relation to literature reading. 

In this way reading children’s literature in Greek enables learners to use the 
Greek language naturally and spontaneously and gives them the opportunity to 
get used to a different way of thinking and communicating in Greek.

Therefore the aim of reading Greek children’s literature is to provide teachers 
with a method of presenting, explaining, using and consolidating Greek language 
structures. It is actually a useful method for creating teaching strategies that 
allow for a systematic and gradual instruction appropriate to our students’ age 
and level of proficiency. 

In general, reading is an innovative use of language valuable both for the 
teacher and the student and it creates new emotional dimensions that facilitate 
intercultural communication and enrich a student’s knowledge on many levels – 
phonetic, grammatical, semantic and cultural.

For the teachers reading, promoting and using this resource of children’s 
literature opens the door to a different way of thinking that goes beyond the 
linguistic analysis and the teaching of a language, leading them to appreciate 
and make use of the variety and wealth of the Greek language.
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CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF 
TEACHERS OF ENGLISH: IMPORTANCE AND PECULIARITIES

The purpose of this article is to introduce the scholars’ views on the topic of Continuing 
Professional Development (CPD) and its various forms. The researchers came to the 
conclusion that there is a need for universities to develop and implement a Continuing 
Professional Development policy for teachers of English in Ukraine. This work presents the 
stages of teacher development (awareness, understanding, engagement, integration) and 
reasons (recognition, imposition, self-improvement, enjoyment) for carrying out CPD. Scientific 
literature compares traditional professional development activities (workshops, seminars, 
conferences) to non-traditional ones (mentoring, coaching, peer observation etc.). The results 
of the research which consisted of different forms (interviews, a workshop) are discussed.  
The ways of creating a unique selling point (USP) and the forms of professional development 
portfolio, which will help teachers of English to promote themselves, are introduced in this 
paper. Ten tips on how to develop English teachers’ USP are presented in the article.
Key words: CPD, professional development portfolio.

Сорока І.A. Безперервний професійний розвиток викладачів англійської мови: 
важливість та особливості. Мета цієї статті – представити погляди вчених 
щодо важливості безперервного професійного розвитку, різні форми та описати його 
особливості для викладачів англійської мови. У статті обговорюються результати 
дослідження та представлено форми портфоліо професійного розвитку викладачів 
англійської мови.
Ключові слова: безперервний професійний розвиток, портфоліо професійного роз-
витку.

Сорока И.А.  Непрерывное профессиональное развитие преподавателей ан-
глийского языка: важность и особенности. Цель этой статьи – представить 
взгляды ученых о важности непрерывного профессионального развития, различные 
формы и описать его особенности для преподавателей английского языка. В ста-
тье обсуждаются результаты исследования и представлены формы портфолио 
профессионального развития преподавателей английского языка.
Ключевые слова: беспрерывное профессиональное развитие, портфолио професси-
онального развития.

Introduction 
With the implementation of the education reforms in Ukraine the issue of   

Continuing Professional Development (CPD) has become a burning issue. It is 
widely known that every five years teachers have to upgrade qualification. For 
most teaching staff this procedure has become an unpleasant burden as not all 
forms of training were accepted. Hopefully the situation will change and teachers 
will get a really practical training designed for their professional needs. Learning 
doesn’t stop when a teacher leaves college or university or obtains initial ELT 
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(English language teaching) qualifications. Lifelong learning means a process 
of learning or reflective practice that continues throughout a professional life. 
Such learning can be done formally or informally and can occur on a regular or 
infrequent basis. 

CPD comes in many different forms and some of the most common include 
conference attendance, reading articles and peer observation or studying for 
a higher qualification such as the DELTA. For CPD to have impact, it should 
be innovative, memorable, practical, convincing, hands-on, informative and 
motivating [5,1].

Teachers (especially linguists) have to take into consideration that modern 
generation, called by some researchers “net generation”, spends a lot of time 
playing computer games. The Internet, gadgets, video games have become an 
integral part of the youth; hence teaching methods should be adjusted to the 
needs and interests of teenagers and young people to motivate and help them 
in studying. 

New applications, which help learners to study languages, appear almost 
every day, so modern teachers have to not only know about them, but try to 
use those in their work. There are a lot of opportunities for Ukrainian students 
to study abroad which leads to the increasing demand for the contemporary 
English language.

Objectives 
The purpose of this article is to introduce the scholars’ views on the topic of 

CPD, its various forms and opportunities for teachers of English. 
Literature review
Different authors (teachers) have expressed their opinions on professional 

development [5,1]: “Feeling good about yourself is your top professional 
responsibility”, Susan Barduhn; “We cannot be developed; development is 
something we do to ourselves”, Jenny Johnson; “Teacher development is the 
process of becoming the best teacher one is able to be, a process that can be 
started but never finished”, Adrian Underhill; [CPD is the difference between] 
“teachers with 20 years’ experience and those with one year’s experience 
repeated 20 times”, Penny Ur. 

Y. Cheng [3] stated that high quality teachers are important for the 
enhancement of quality of education. T. Guskey noted “we cannot improve 
schools without improving the skills and abilities of the teachers within them”           
[8, 9]. 

The stages of development are introduced in Frameworks for teachers [6]. 
Stages of development: 

1. Awareness (you have heard of this professional practice).    
2. Understanding (you know what the professional practice means and why 

it’s important). 
3. Engagement (you demonstrate competency in this professional practice 

at work).  
4. Integration (you demonstrate a high level of competency in this professional 

practice and this consistently informs what you do at work).
According to D. Foord [7] reasons for carrying out CPD can be described using 
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the acronym RISE – Recognition, Imposition, Self-improvement, Enjoyment. 
Recognition might come from financial reward, professional status or from 

colleagues.
Imposition: the need to complete a formal qualification may be imposed on 

you by your employer. 
Self-improvement: by improving your skills and knowledge you increase 

your feeling of self-worth. 
Enjoyment: you may simply enjoy undertaking certain forms of development.
L. Starkey [11], M. Rogers et al. [10] argue that professional development 

programmes are necessary not only for newly qualified teachers but also for 
experienced ones. Professional development programmes are important for 
self-renewal, developing existing skills and acquiring new ones.

Scholars differentiate traditional and non-traditional professional development 
activities. International scientific literature compares traditional professional 
development activities (workshops, seminars, conferences etc.) to non-
traditional ones (mentoring, coaching, peer observation etc.). The choice of 
a different type may depend on the duration of a professional development 
programme, teachers’ needs, context etc. [1]. 

Methods
Various methods were used in this research. A three-hour workshop 

“Continuing professional development for teachers of English” was developed 
as a part of a Teacher Professional Development Summer School for teachers 
of English, organised in collaboration of the British Council and IATEFL Ukraine 
(International Association of Teachers of English as a Foreign Language). 
Participants: a group of 15 teachers of English from different cities of Ukraine 
aged from 23 to 55.  On-line and face to face interviews, which involved 30 more 
teachers of English, were also conducted as the part of this research.

Results and discussions
The results of the research show that the teachers of English, who took part 

in various activities mentioned above, are aware of the importance of continuing 
professional development. The most popular forms of CPD notified by the 
participants during the workshop and interviews are the following: participating 
in trainings and conferences, post graduate study, publications (articles, course 
books etc.), teachers exchange and internship.

It is vital to create and enrich a professional development portfolio [5]. 
A professional development portfolio can take different forms:
- folder containing hand-written learner diary, pictures, photos, copies of 

articles and presentation slides, lesson plans;
- electronic files including the above, PowerPoint slides, scanned certificates, 

audio and video files, links to websites;
- webpage, blog, about me page.
The results of the surveys show that the most frequently used forms by 

Ukrainian teachers of English are electronic files (audio, video, books), links to 
websites. Some teachers are thinking of creating professional blogs. 

The professional development portfolio can contain formal documents as 
well as samples of the materials a teacher created, feedback from supervisors, 
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mentors or peers etc.
It is also very important to think about the teacher’s USP. A unique selling 

point (USP) refers to what makes a “product” (in our case a teacher) different 
from, and better than what is already available on the market [5, 17]. In ESP 
teaching, for instance, it is useful to develop teaching skills in a particular field 
– finance, law etc. Creating a USP will help to promote yourself as a teacher; 
either when applying for a new job or seeking promotion in your current place 
of work. The decision to create a USP will also help guide CPD – in choice of 
activities, and knowing what to include in professional portfolio. 

The USP of the teachers who took part in our research included: knowledge of 
two or more foreign languages, PhD in philology, pedagogic or psychology; some 
teachers have a second education (engineering, for instance). The majority of 
the university teachers are the authors of course books. Some participants have 
taken a special course and obtained CELTA (Certificate in English Language 
Teaching to Adults). One of the trainees won a grant and studied abroad. All of 
these examples are great USP, which promote them as outstanding teachers.

However, the situation is different across the country. From 2014 up to 2017 
in partnership with the Ministry of Education and Science of Ukraine, the British 
Council conducted in-depth studies of 15 Ukrainian universities to evaluate 
the current role and status of the English language. The researchers came to 
the conclusion that there is a need for universities to develop and implement 
a Continuing Professional Development policy for teachers of English with a 
requirement for regular updates in teaching methodology [2].

In the research conducted by the British Council the teachers of English 
were tested, using the British Council’s Aptis test, which provides results aligned 
to the CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). The 
results demonstrated that, while a majority (61 per cent) of those tested reached 
level C, a significant proportion (39 per cent) did not and a few (4 per cent) were 
assessed at only B1 or A2 levels. This weakness is likely to affect the quality of 
the English teaching in Ukrainian universities [2, 32]. Consequently continuing 
professional development of teachers of English stays the problematic issue in 
our country.

The scholars introduce ten tips on how to develop teachers’ USP [5, 18].
1. Ask a content specialist (subject lecturer at institution, peer, former student) 

to become your mentor or provide guidance and advice on an occasional basis.
2. Attend subject content classes at your institution.
3. Work through some of the key texts on your learner’s recommended 

reading list.
4. Become a member of a community of practice in the subject area 

(LinkedIn, Facebook groups, online forums, special interest groups of a national 
and international teaching association).

5. Set up your own community of practice (for ESP teachers) in your specific 
field.

6. Invest in research materials to become better acquainted with the subject 
matter (benefit from second hand books on Amazon).

7. Subscribe to a specialised (online) magazine.
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8. Watch presentations in the specialist area on TED Talks or similar.
9. Attend conferences in the specialist area (online conferences may be 

free).
10. Participate in workshops organised by special interest groups.
Modern teachers have a lot of opportunities to develop (not only in big cities). 

The British Council Ukraine organized various trainings for ESP (English for 
specific purposes) teachers free of charge in a project “English for Universities”. 
At the site of the British Council (http://www.teachingenglish.org.uk) teachers 
can find various activities, materials (for different age category), announcements 
about events and courses. This organisation also provides free online courses 
for teachers of English.

On the site https://busyteacher.org/ there is a wide choice of articles, books 
and lesson materials for various topics. It is a good idea for teachers of English to 
share books, experience, materials and inform colleagues about useful websites 
as well as different events: conferences, courses, competitions etc.

At annual IATEFL (http://ukraineiatefl.wixsite.com/iateflukraine) conferences 
Ukrainian teachers and guests from abroad present new activities, programmes, 
methods of ELT. Teachers can participate in such conferences around the world 
(in Poland, Hungary, Malta etc.) or compete for the grant to take part in IATEFL 
conference in Great Britain. This Association of Teachers of English regularly 
organises winter and summer schools as well.

Other opportunities include taking certification IELTS or TKT courses, 
studying at Cambridge CELTA / DELTA Courses, visit seminars and workshops, 
organised by International Language Centre (ILC) or Cambridge University 
Press ELT Ukraine. America house provides various cultural and educational 
events as well (speaking club, American literature club, English movie night, 
exhibitions), which can be helpful and practical both for students and their 
teachers. These are only some examples and advice how teachers of English 
can continue professional development.

 Conclusion
The scholars’ views on the topic of CPD and its various forms were introduced 

in this article. Different ways of professional development were discussed here, 
including: collaborating with colleagues and other professionals, doing research, 
attending and presenting at conferences, participating in trainings, reading and 
publishing, joining teachers’ associations, observing other teachers and being 
observed.

The article presented various forms of professional development portfolio. 
Unique selling points of the participants of the research were identified during 
the workshop and the tips how to develop USP of teachers of English were 
discussed. 

To sum up, it is necessary to mention that though the buzz term “lifelong 
learning” is not new in the scientific literature and education, it hasn’t lost its 
importance. Teachers stay maybe the first in the list of specialists, who should 
update their skills and knowledge nonstop. 
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ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПИСЬМЕНСТВІ В ОЦІНЦІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Стаття присвячена дослідженню феномену «олітературнення» як ознаки нової дра-
ми у європейському письменстві. У роботі розглядаються студії Лесі Українки про 
творчість європейських драматургів.
Ключові слова: олітературнення, нова драма, Леся Українка, комунікативна 
стратегія.

Синявская Л.И. «Литературизация» как признак новой драмы в европейской 
литературе в оценке Леси Украинки. Статья посвящена исследованию феномена 
«литературизации» как признака новой драмы в европейской литературе. В работе 
рассматриваются студии Леси Украинки о творчестве европейских драматургов.
Ключевые слова: литературизация, новая драма, Леся Украинка, коммуникативная 
стратегия.

Sinjavska L.I. “Literarization” as a feature of new drama in European literature in the 
evaluation of Lesia Ukrainka. The article is devoted to the study of the phenomenon of 
“literarization” as a feature of a new drama in European writing. The publications by Lesia 
Ukrainka about the works of European playwrights are considered in the article. Literarization 
as a communicative strategy in Lesia Ukrainka’s theoretical researches can be analyzed not 
as an inherent property of dramatic texts, a constant, “innate” feature, but as an integrated 
component that correlates the intentions of referring to the text that is hidden under the system 
of mandatory social norms and rules. Literarization provides the inclusion of this dramatic text 
into the semantic structure of discourse, which has a chronologically national, chronotropic, 
figurative attachment.
Key words: literarization, new drama, Lesia Ukrainka, communicative strategy.

Лесю Українку справедливо вважають найбільшим українським драма-
тургом кінця ХІХ – початку ХХ ст. Її «Блакитна троянда», на думку багатьох 
дослідників, є «першою європейською драмою в українській літературі» [2, 
24].

Загалом драматичні поеми Лесі Українки стоять окремо в українській 
драматургії, це досить самобутнє і специфічно-неповторне явище. Драми 
Лесі Українки відзначаються інтелектуальністю змісту та літературністю, 
що є новаторством для української драматургії. Інтелектуальність змісту та 
літературність – це прояви «олітературнення». Саме завдяки цим ознакам 
Леся Українка виводить українську драматургію  в європейський модерний 
драматургічний дискурс. Можемо послатися на думку Т. Гундорової, яка 
пише: «Звернення до самодостатнього слова, перехід від референційної, 
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співвіднесеної з реальністю ролі тексту до інтертекстуальної його ролі, 
підкресленої знаковості слова, гри зі словом – формують текстологічне 
мислення Лесі Українки» [1].

У більшості драм Лесі Українки людські почуття стають об’єктом для 
роздумів, дискусії, тому текстуалізуються, що призводить у свою чергу до 
літературності світовідчуття, залучення до мовної гри в універсумі люд-
ського буття. Все це є проявом «олітературнення» текстотворчого мислення 
Лесі Українки, комунікативною стратегією, яка саме у творчості цієї авторки, 
на наш погляд, знайшла своє свідоме та причинно-обґрунтоване втілення.

Драматургічні тексти Лесі Українки з цього погляду будуть проаналізовані 
у майбутньому, а поки що зупинимося на її критичних роботах з приводу 
драми, її характеру та перспектив розвитку. Зрозуміло, що дослідниками 
неодноразово аналізувалися статті Лесі Українки з різних аспектів, однак з 
погляду втілення та виявлення в них проявів «олітературнення», з погляду 
комунікативістики вони не розглядалися, що робить наше дослідження ак-
туальним та надає йому наукової новизни.

Особливості нової драми, її характер та специфіку Леся Українка 
досліджує в роботах «Заметки о новейшей польской литературе», «”Ми-
хаэль Крамер”. Последняя драма Г. Гауптмана», «Новейшая обществен-
ная драма» та незакінченій статті «Про театр».

З погляду комунікативістики спробуємо визначити комунікативну 
стратегію, яка, на наш погляд, постулюється Лесею Українкою в її критич-
них роботах.

Основна увага дослідниці сконцентрована на новій драмі, причому за 
основу аналізу беруться твори виключно західноєвропейських драматургів. 
Тому основні зауваження якраз стосуються текстотворення, характеру дра-
матичних текстів, змістовно-концептуальної інформації, породженої цими 
текстами. Тобто основні інноваційні прояви та трансформації Леся Українка 
пов’язує саме з текстом твору, тобто тієї основної ланки, що пов’язує між 
собою фігури адресанта та адресата. Для неї зразком нової драми є Г. Гауп-
тман, тому на аналізі його п’єси «Міхаель Крамер» вона й зупиняється. На-
магаючись визначити приналежність Гауптмана до певного літературного 
напрямку чи школи, вона пише: «Меньше всего он натуралист, хотя мно-
гим сценам и выражениям в его драмах позавидовал бы сам Золя; реалист 
он настолько, насколько неизбежно бывает им всякий истинный худож-
ник; печать декадентизма лежит на большинстве его героев; освобо-
дительный дух неоромантизма веет во всех его сочинениях без исклю-
чения. Гауптман причастен всем современным ему школам, и все-таки 
он «одинокий» в литературе, подобно тому как все его главные герои 
«одиноки» в жизни» [4]. Виділяючи особливості творчого методу Гауптмана, 
Леся Українка далі зосереджує увагу на константних для його п’єс типах і 
мотивах, які служать розвитку ідей, важливих і дорогих для письменника, 
сприйнятих ним настільки широко і тонко, що обмежитись одним твором 
він не в змозі: «....часто такие идеи воплощаются в одной излюбленной 
фигуре, которую писатель потом варьирует бесконечно, придавая ей 
каждый раз или новую черту, или новое положение, или новую окраску, и 
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таким образом создавая каждый раз совершенно новый мир на старом 
фундаменте» [4].

На думку дослідниці, таким основним типом героя, до якого 
повертається раз у раз Гауптман, є «одинокий» тип Чайльд Гарольда. Тема 
одинокості, самотності в літературі не нова, до неї зверталися Байрон, 
Мопассан, Гейерстем, Метерлінк, Ібсен, але кожен із зазначених авторів 
по-своєму інтерпретував її. Звичайно, що герої Гауптмана відмінні від 
своїх літературних попередників-одинаків: «они одиноки по существу, как 
Чайльд Гарольд Байрона, они уже сразу являются нам такими, в их жизни 
нет поворотных пунктов к одиночеству, у них бывают, наоборот, пово-
ротные пункты от одиночества к единению с окружающими, но они не 
хотят, или не умеют, или уже не могут воспользоваться этими пово-
ротными пунктами» [4].

Самотність, одинокість стає не просто темою, а наскрізним мотивом, що 
об’єднує п’єси Гауптмана на образному, текстотворчому рівні, Леся Українка 
виділяє своєрідність одинокого героя саме у п’єсах Гауптмана. «Все одино-
кие Гауптмана отмечены некоей переходностью, отсутствием цельно-
сти: они не могут ни мстить, ни прощать всецело, они, как Манфред, 
напрасно ищут забвения…. Оттого одиноки, что стремятся к слиш-
ком тесному единению, что слишком идеальные требования ставят 
окружающим…» [4]. Ці вимоги настільки високі, що самі вони не можуть 
їм відповідати. «Знамение времени заключается в том, что теперешний 
Чайльд Гарольд не «исключительная натура», а обыкновенная человече-
ская личность, начинающая осознавать свое достоинство и права» [4].

Як бачимо, трансформацію мотиву самотності, як і появу іншого 
«одинокості», Леся Українка пов’язує з історико-соціальними змінами 
в суспільстві. Ось це пробудження особистості, пробудження «самості 
духу» (за Гегелем) шукає свого словесного та логічного оформлення, на-
укового обґрунтування. Впізнаваність і новизна – ось, на думку дослідниці, 
характерні ознаки стилю Гауптмана. «Драма «Михаэль Кремер» есть апо-
феоз одиночества и вместе с тем протест против него… Эта драма 
совершенно новая по замыслу, фабуле и по исполнению, и все-таки Гауп-
тман не выходит в ней из своего излюбленного круга идей» [4].

«Михаэль Крамер….создает культ  искусства, трудом одиночества, 
возводя его в теорию, ставя искусство в логическую и неразрывную 
связь с одиночеством и трудом» [4].

Незважаючи на те, що перед нами драматичний твір, дія в ньому 
відбувається на рівні текстотворчому, тому текст (словесне оформлення) 
стає основною рушійною силою п’єси. Дія п’єси рухається не ситуаціями чи 
характерами п’єси, а завдяки слову, яке стає структурно-творчим, дієвим 
засобом розвитку сюжету і композиції п’єси. Саме текст, на думку Лесі 
Українки, стає тією комунікативною стратегією, що змушує глядача шукати 
СЛОВО, вступити в акт співтворчості з автором та завдяки цьому зрозуміти, 
осягнути світ і себе в цьому світі. Таким словом, на думку дослідниці, у 
драмі  «Міхаель Крамер» є слово «смерть».

«...попытка найти «освобождающее слово», освобождающее от ва-
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вилонского проклятия «одиночества», которое превращает любящего 
отца в тирана, ясно видящего бессилие, которое заставляет сестру 
быть Кассандрой… Драма заставляет чувствовать, что это слово – 
слово «смерть». Оно впервые заставило отца увидеть в своем сыне не 
только своего сына, но и сына матери, сына человеческого» [4].

Таким чином, завдяки слову світовідчуття та світорозуміння героя втягу-
ються в орбіту універсального життя, надаючи конфлікту п’єси онтологічного 
звучання, людські почуття актуалізуються і стають об’єктом зображення. 
Така текстуалізація, на наш погляд, забезпечує літературність світовідчуття, 
що, у свою чергу, веде до олітературнення драми. Саме ця ознака, як нам 
здається,  і стає основною у драмах Гауптмана, на що справедливо зверну-
ла увагу Леся Українка.

Свої погляди на розвиток драматургії, перспективи її руху Леся Українка 
викладає в статтях «Заметки о новейшей польской литературе» и «Новей-
шая общественная драма». На відміну від М. Вороного, дослідниця пов’язує 
перспективи розвитку драматургії не з естетикою модерну, а з розвитком 
соціальної драми. У статті  «Заметки о новейшей польской литературе» Леся 
Українка аналізує творчість Пшебишевського, його погляди на мистецтво, 
нову естетику, адже у польській літературі саме його вважають представ-
ником модернізму. «Пшебышевский в своем сборнике quasi-критических 
статей «На путях души», который считается манифестом польской 
«модерны», сам заявляет, что в его теории нет ничего нового, а есть 
только синтез мыслей. Попробуем изложить взгляды Пшебышевского, 
насколько они поддаются изложению» [3]. 

Далі Леся Українка піддає критиці «мистецтво заради мистецтва», коли 
мистецтво стає самоціллю, суб’єктивно-мовною практикою, ознаками якої є 
естетизм, еклектизм, стилізація та сила, енергія, яка нічому не підкорюється.

«В основу положен принцип «искусство для искусства»; искусство 
есть воссоздание сущности, т.е. души, притом души, где бы она не про-
являлась: во вселенной ли, в человечестве или в отдельной индивидду-
ше» [3].

«Искусство поэтому есть воссоздание жизни души во всех ее прояв-
лениях, независимо от того, хороши они или дурны, прекрасны или без-
образны» [3]. 

Така програма мистецтва заради мистецтва, естетизму, сприймається 
Лесею Українкою іронічно, адже мистецтво, яке позбавлене мети, 
трактується як абстрактне: «искусство не имеет никакой цели – оно само 
в себе цель, оно абсолютно, так как оно отражение абсолютного: души. 
Особенно низко стоит «искусство демократическое, искусство для на-
рода». Народу не искусство нужно, а хлеб: когда у народа будет хлеб, он 
сам себе найдет дорогу» [3].

Ось ця заувага дослідниці про мистецтво для народу і визначає, на 
наш погляд, її іронічне сприйняття тези «мистецтво заради мистецтва», яку 
відстоює Пшебишевський, поширюючи її і на людей мистецтва: «артист 
точно также не имеет никаких обязанностей и целей, …он стоит выше 
жизни, всегда чист и свят, не знает ни прав, ни ограничений и ничего не 
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признает, кроме силы, в чем бы она не проявлялась» [5].
Абсолютна свобода позбавляє артиста та його мистецтво будь-яких 

прав, вона, на думку дослідниці, неможлива. Тому мистецтво як самоціль, 
як абсолютний спосіб пізнання абсолютної душі – абсурд. Драма, як і будь-
яке мистецтво, на думку Лесі Українки, повинна бути суспільною, тому в 
такий спосіб, як бачимо, дослідниця окреслює головну мету, якій повинна 
служити театральна справа. 

«Общественная драма в новейшем смысле этого термина, -* т.е. 
драма массы, драма борьбы разных общественных групп между собой – 
есть создание последних десятилетий ХIХ в.» [5].

Отже, заперечуючи тезу мистецтво заради мистецтва, натомість 
Леся Українка пропонує новий термін суспільна драма. Витоки, джерела, 
елементи такої драми вона вбачає в давньогрецькій трагедії, де громад-
ська боротьба представлена як особиста драма або під маскою алегорії. 
В інтермедії середньовіччя політичне суспільне протистояння вира-
жене в карикатурній формі, а в драмі ХІХ ст. натовп є лише фоном для 
фігур головних персонажів. Але це не просто натовп, а зібрання окремих 
індивідуальностей.

«В первый раз серьезное отношение к толпе как выдающемуся эле-
менту драмы мы встречаем у Шиллера…. Но это исключительная, не-
обыкновенная толпа, состоящая почти сплошь из героев, выражающих 
самые возвышенные чувства самым возвышенным стилем. И все же она 
не самостоятельна» [5].

Отже, авторка звертає увагу на змістову сторону нової драми, яка 
зазнає трансформацій як на структурному, так і на образному рівні:

«...именно в драме, где наиболее проявилась демократическая идея, 
толпа впервые была выдвинута на первый план и даже идеализирована, 
как не случайность и то, что роль ее при всей обширности, не выясне-
на и запутана… Идея просвещенного деспотизма и мессионической роли 
гениев среди толпы слишком доминировала тогда над идеей о свобод-
ном, самоуправляющемся народе» [5].   

Аналізуючи нову соціальну драму, Леся Українка вказує на її специфічні, 
відмінні ознаки, які по-новому трактують натовп, народ як образ, що є, на 
наш погляд, втіленням комунікативної стратегії олітературнення. Адже 
саме ця риса олітературнення – образність, яка є ні чим іншим як здатністю 
тексту до появи, творення у реципієнта різних вражень і уявлень. Ця 
образність може бути й опосередкованою через художні тропи та фігури, 
які забезпечують семантичні літературні трансформації тексту. Саме ці 
особливості нової драми актуалізують увагу дослідниці. Суттєво й те, що 
образ натовпу, народу дослідниця намагається проаналізувати впродовж 
різних літературних епох та стилів, виділяючи характерні риси цього образу 
для кожного періоду.

«Романтическая драма в начале ХIХ века, разрабатывая тему борь-
бы личности против среды, освещала всесторонне только личность, а 
среду… изображала какой-то темной, однообразной, хотя подчас каприз-
ной стихией, подчиненной непонятным, неправильным и бессмысленным 
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приливам и отливам» [5].
«Новейшая общественная драма основывается на принципе антаго-

низма между общественными слоями или группами» [5].
Пов’язуючи походження нової соціальної драми з сатиричною давньою 

комедією, Леся Українка визначає мету давньої комедії та нової соціальної 
драми: «Цель такой пьесы – исправление нравов данной среды в рамках 
существующего строя при помощи только морализирующей проповеди 
или легкого изменения деталей общественной машины – она обвиняет 
личности и щадит учреждения. Цель новой общественной драмы – кри-
тика самих учреждений, она стремится понять и выяснить причины об-
щественных антагонизмов во всей ширине и глубине» [5].

Таким чином визначається мета нової соціальної драми, яка забезпечує 
функціональну сторону п’єси – визначає характер структурно-композиційних 
трансформацій, образну своєрідність нової драми. Зразками таких 
перехідних п’єс Леся Українка вважає п’єси Г. Ібсена та Бьєрестьєрна, вка-
зуючи на особливості драматургії Ібсена: викривальний характер, нова фор-
ма та композиція, однак ідейною спрямованістю драми Г. Ібсена тяжіють до 
старого типу.

«Особенности драм Ибсена:
1. Художественный талант не превратил их в диалогическую пропо-

ведь.
2. Обличает, драмы похожи на суд, где заранее известен приговор.
3. Новаторство формы и внешних приемов.
4. По идеям принадлежат к драмам старого типа, герои доминируют 

над толпой» [5].
Отже, у драмах Г. Ібсена Леся Українка виділяє традиційне – ідейну 

складову і нове – форму та структуру п’єс, що свідчить про новий характер 
спілкування автора з аудиторією читачів / глядачів.

А першим творцем нової соціальної драми, на погляд Л. Українки, є 
Гауптман. Аналізуючи його п’єсу «Ткачі», дослідниця виділяє наступні 
новаторські ознаки його п’єси, називаючи її «зразком» [3] нового стилю:

А) «Тщательная отделка деталей, каждая из которых вполне инди-
видуальна… и их невозможно смешать между собой…»

Б) «Ткачи и ткачихи Гауптмана сохраняют до конца особенности сво-
их характеров…»

В) «…герои все те, в лице которых толпа переживает все перипе-
тии страдания и борьбы»

Г) «…неоромантизм с его стремлением к освобождению личности в 
самой толпе, расширить ее права, дать ей возможность находить себе 
подобных, т.е. признаются ее права в литературе, … личность наделе-
на своим личным характером, имеет интерес сама по себе, таким обра-
зом уничтожается толпа как стихия и на место ее ставится общество, 
т.е. союз самостоятельных личностей. С этого момента начинается 
общественная драма в полном смысле этого слова»

Д) «Ни один из ее членов не герой ни по характеру, ни по положению, 
но вся она вместе героична, потому что ее страдания превышают меру 
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человеческого страдания и судьба ее слишком трагична для обыденной 
жизни».

Як бачимо, Леся Українка трактує натовп не як стихійне утворення, а 
як союз самостійних особистостей, індивідуальностей. Тому зрозуміло, що 
нова соціальна драма для Лесі Українки – це не звертання до соціальних про-
блем, а інтерес у першу чергу до особистості, яка є частинкою суспільства, 
яка своєю неповторністю, оригінальністю забезпечує рух цього суспільства 
вперед. Тому функціональність таких п’єс є проявом олітературнення драми, 
адже світ у ній представлено різними типами дискурсів, зрозуміти які мож-
на тільки співвідносячи з іншими мовленнєвими жанрами, аксіологічними, 
філософськими, історичними, соціальними питаннями.

Аналізуючи нову соціальну драму, Леся Українка, на наш погляд, 
актуалізує ідею структури, всі складові якої підпорядковуються, тому 
олітературнення і є тією ознакою, що структурує текст драми, виступає 
літературною ознакою, кваліфікацією тексту, проявляється в традиції та 
здатності до трансформації.

Отже, олітературнення як комунікативна стратегія в теоретичних 
дослідженнях Лесі Українки може бути проаналізована не як внутрішня 
властивість драматичних текстів, постійна, «вроджена» риса, а як інтегрована 
складова, корелят інтенцій віднесення до тексту, що прихований за систе-
мою обов’язкових суспільних норм і правил. «Олітературнення» забезпечує 
вписування даного драматичного тексту в смислову структуру дискурсу, 
який має хронологічно-національну, хронотопну, образну прив’язаність.

Крім того, Леся Українка закликає ставити на українській сцені твори 
відомих майстрів світової сцени. У статті «Про театр» вона пише: «Ми 
прагнемо бачити на театральній сцені  твори преславних письменників 
тих народів, що випередили нас своєю культурою; ми прагнемо бачити 
нові п’єси українських авторів, такі п’єси, щоб у них малювалося життя 
всіх частин, усіх станів, усіх шарів нашого народу, ... щоб театр... розши-
рював наш розумовий виднокруг, освітлював ті питання, що турбують 
душу інтелігенції наших часів» [6].

В газеті «Рада» було визначено, що «наші уславлені театральні діячі, 
коли й виставляють тепер під натиском української інтелігенції п’єси, 
перекладені з чужих літератур, то вибирають такі, що самі підходять 
під звичайний лад старих українських п’єс» [6].

Отже, ставлячи за зразок кращі твори світової драматургії, дослідниця 
прагне стимулювати появу нових п’єс в українському театрі, що забезпе-
чить включення української драми в загальносвітовий театральний процес. 
Поява таких п’єс на українській сцені свідчитиме про залучення української 
драми в загальноестетичні процеси символізації художньої образності, візії 
світу, експериментаторства. Самі ці ознаки, на наш погляд, є проявами 
олітературнення, які можемо виявити на основі аналізу теоретичних праць 
Лесі Українки в українській драматургії кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
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Ярмолович О.И. Многозначность творчества А.К. Толстого в образователь-
ном пространстве подготовки учителей иностранного языка. Статья посвя-
щена использованию произведений художественной литературы (тексты-переводы 
А.К.Толстого и тексты-оригиналы Дж.Г.Байрона, Г.Гейне) в формировании коммуни-
кативных способностей будущих учителей языка. Сделан акцент на лингвопедаго-
гичной коммуникации для выпускников вузов в условиях поликультурности социума. 
Представлено описание вопросов творчества А.К.Толстого и предпринята попытка 
поиска современных успешных форм труда с произведениями О.К.Толстого.
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Yarmolovich O.I.  Ambiguity of creative works by O.K. Tolstoy in the educational 
process of training foreign-language teachers. In this article we consider development 
of professional communicative ability as the main stage in educating future foreign-language 
teachers. A link is drawn between teaching practice and forming professional communicative 
skills through literature. This article includes monitoring results of a group of students, who 
took part in a professional communication training session focused on biography and works 
of A.K.Tolstoy. The lyrical, historical, satirical poetic and prose works by Aleksey Tolstoy 
attracted the students’ attention. The choice of the author of this work is rationalized through 
the current year, which is the 200th anniversary of Tolstoy’s birth. During the session all the 
participants learned, discussed and analyzed stylistically and literary works of this famous 
author and the works forming professional communicative skills. The conclusion of our 
study is that educational activity is impossible without practical training and a perfect high-
quality material for that is fiction. Such methodically well reasoned trainings outcome in a 
rise of linguo-pedagogically, aesthetically, artistically, culturally developed teachers with high 
motivation and striving for self-improvement. The training session we have conducted, may 
go on in a deeper study so that the results of this study will be used as a basis for developing 
a new teaching method aiming educating institutions of any level. 
The key words: educational process, communication, discussion, fiction, artistic and aesthetic 
development, poet, creativity.

На сучасному етапі розвитку освіти в Україні одним з основних завдань 
є підготовка її учасників до комунікативного сприйняття навчального про-



227

цесу, в чому і полягає актуальність даного дослідження. Статтю присвяче-
но одній з найскладніших проблем навчального процесу, а саме викори-
станню художньої літератури, як одного з базових практичних матеріалів  у 
безперервній системі освіти, що є також актуальним у сучасних умовах. Фор-
мування навичок комунікації сприяє практичному і творчому  розв’язанню 
проблеми формування художньо-творчого мислення у майбутніх вчителів 
мови і літератури [2]. Актуальності обраній темі додають і двісті років, які 
існує ім’я О.К. Толстого в світовій літературі.

Різноспрямовані дослідження професійної діяльності освітянина: 
теоретичні погляди В.І.Вернадського на особистість та її роль у перебудові 
біосфери в ноосферу («царство розуму», «енергія людської культури»), 
в якій «...вирішальним і визначним чинником є духовне життя людської 
особистості і її спеціальному виявленні» [1, 179]; філософія антропоцен-
тризму в стратегії освітнього простору (В.Г. Кремень); методологічні основи 
філософії освіти в контексті полікультурної парадигми (С.О. Черепанова); 
концепція художньо-естетичної освіти ( І.А. Зязюн, О.М. Семашко, В.Г. Бу-
тенко); теоретичні доробки в сфері дослідження проблеми особистості у 
вітчизняній психології ( Г.О. Балл, І.Д. Бех, С.Д. Максименко, В.О. Моляко, 
В.В. Рибалка, О.Я. Чебикін); теоретичні і методичні розробки українських 
вчених в галузі педагогіки (А.М. Богуш, С.У. Гончаренко, В.Г. Васянович, 
Н.Г. Ничкало, В.Ф. Орлов, О.М. Пехота), в тому числі лінгвопедагогіки                   
(В.В. Москаленко, Г.І. Резніцька, Л. Скуратівський, О.Б. Тарнопольський); 
методики навчання іншомовної комунікації та виховання особистості засо-
бами художньої літератури (І.М. Бухбіндер, М.Л. Вайсбурд, П.Б. Гурвич, Н.І. 
Жинкин, Н.А. Зимня, З.М. Кличникова, В.О. Кондравьєва, С.Ю. Ніколаєва, 
Т.С. Сєрова, Н.К. Скляренко) [1; 2;4;6;7]. Всі ці і багато інших дослідників 
останніх століть говорять про лінгвопедагогічну комунікацію, як результа-
тивний механізм вирішення завдань сучасної навчальної комунікації. 

О.Б. Тарнопольський в своїй праці вказує, що учень, який може сфор-
мулювати і представити особисту ідею, має образ цієї ідеї і стає людиною 
з достатнім рівнем самосвідомості [7, 105]. Формування творчого, конструк-
тивного мислення входить до основ сформованої особистості і проходить 
крізь комунікацію на базі художніх творів і подій близьких до подій художніх 
творів. Обговорення, обдумування, опис подій проходить перш за все через 
вивчення художньої літератури. Навчальну дисципліну «Літературу» мож-
ливо вважати міждисциплінарною одиницею, але найбільш чітко вона зна-
ходиться в  зв’язку з дисциплінами гуманітарного циклу. 

Демонстрація і отримання філософії міжкультурної соціальної 
комунікації в полікультурному і багатомовному просторі є кредитом в 
майбутнє існування людства. Соціум все більше усвідомлює той факт, що 
різноманіття мовних спільнот і культур в перспективі має перетворитися з 
фактора, що перешкоджає діалогу між представниками різних культур, в 
засіб взаємного розуміння і збагачення. Одним із важливих питань сучасної 
освіти є питання про створення такого освітнього простору, який би сприяв 
підготовці майбутніх фахівців до діалогу культур [6, 15-23]. 

Соціокультурні, економічні, політичні зміни суспільної сфери  усклад-
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нюють освітянам вирішення питань  формування і реалізації активної 
професійної комунікації. У зв’язку з цим актуальність нашої роботи полягає 
в вивченні концепції комунікації, що формується в умовах освіти. Визна-
чення суспільства полікультурним вимагає від його членів зміни сприйман-
ня його культурної цілісності. Складність використання літературних творів 
базується на визнанні полікультурності суспільства з його різними, але 
взаємозалежними культурними традиціями [1; 2]. 

Художня література є одним із важливих джерел знайомства учнів і 
студентів з історичним минулим, культурною цілісністю. В практиці викла-
дання різних предметів, особливо історії, твори художньої літератури ви-
користовуються досить часто. Реалізація навчально-пізнавальної мети 
відбувається через хрестоматії з літературно-художнім матеріалом, які 
орієнтуються не на просте читання, а є посібниками і, в першу чергу, для 
вчителів. Така форма підручника розроблена з метою економії часу при 
підготовці до комунікації за певною темою в навчальній аудиторії. Вправи 
посібників:  питально-відповідальні, обговорення, опис усно-письмовий – 
ефективні форми праці [1, 178]. 

Треба визнати провідне значення художньої літератури також в 
позааудиторній і позакласній роботі. Обговорення прочитаного, драматизація 
певних творів, привітання, вітання, прощання – майже в кожному заході ви-
користовуються художні твори з подальшим обговоренням їх втілення в на-
вчальний процес.  Для розуміння принципів певного навчального предмета 
рекомендується самостійне читання пропонованої художньої літератури 
[1,180; 2; 7].

На рівні вищих шкіл у навчанні іноземним мовам метод спілкування 
з приводу художніх творів використовується регулярно. Успішним є 
спілкування з даного приводу між майбутніми фахівцями особливо в 
багатонаціональних аудиторних групах і розуміється, як  фундаменталь-
на підготовка до полікультурного соціуму. Ми спираємось на позицію                                                        
В.В. Сафонової, В.Б. Царькової, щодо іноземної мови, як навчального пред-
мету, який є інструментом розвитку полікультурної  особистості. Пошук су-
часних форм навчального процесу, які є прогресивними при праці з творами 
О.К.Толстого для різних суб’єктів освітнього процесу є дидактичною про-
блемою [2; 3; 7]. 

Праці Олексія Костянтиновича Толстого є такими, що можуть вдоволь-
нити майже всі потреби освітян. Актуальним є інтеграція різножанрових 
художніх творів в навчальний процес. У наш час навчальний процес 
спирається на комунікативну складову, яка потребує «хронотопічний» уч-
бовий діалог. Твори Олексія Костянтиновича Толстого якраз характери-
зуються «хронотопічністю», тобто складовою учбового діалогу. Ось чому 
ми вважаємо, що твори О.К.Толстого можуть бути учбовими текстами                             
[2; 4; 8, 4].

Кажучи про використання художньої літератури на заняттях з історичною 
тематикою, ми звертаємо увагу на твердження, що простір і час складають 
частину світу і свідомості. Просторово-часовий синкретизм, тобто хроно-
топ, має місце в напрямках багатьох наук, тому художні твори використо-
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вуються у різних навчальних предметах. Концепція хронотопа в літературі 
базується на ідеї трансспективи: минуле впливає на сьогодення, сьогоден-
ня – на майбутнє, і такий рух часу і подій в ньому лишає свій слід в просторі. 
Концепція хронотопа також лежить в основі базових принципів навчально-
го процесу і сприяє плавності темпоральних зв’язків. Сучасне навчання 
спирається на комунікативну складову, яка потребує «хронотопічний» уч-
бовий діалог. Поетичні і прозаїчні праці Олексія Костянтиновича Толстого: 
«Василий Шибанов», «Князь Серебряный», «Смерть Иоанна Грозного»,  
«Царь Федор Иоаннович», «Царь  Борис» мають локально-темпоральні 
зв’язки, оскільки демонструють його світосприймання мовленнєвої 
особистості з унікальним дуалістичним підходом до проходження часу [5, 
46-50 ]. Ми зуміли актуалізувати праці О.К.Толстого в учбовий процес з 
підготовки майбутніх вчителів іноземної мови на різних навчальних пред-
метах: фонетиці, стилістиці, граматиці, історії мови. 

Взаємодія комунікації і літератури – процес взаємодії письмових і усних 
традицій. Дослідження творів літератури виявляє полікультурний напрямок 
у тому разі, якщо сам автор задав його. 

О.К. Толстой, багатогранний митець, писав твори високого естетич-
ного рівня, які демонструють і традиції, і мораль, і ритм, як слов’янських, 
так і західноєвропейських народів [5, 46-49]. Не зважаючи на популярність 
художніх творів Олексія Костянтиновича в ХІХ сторіччі,  його  полемічні вис-
ловлювання не спасли письменника від упереджено прохолодного став-
лення сучасників. Більш детально вивчати творчість О.К.Толстого почали 
в кінці дев’ятнадцятого і на початку двадцятому сторіч. Перший повний 
збірник творів О.К.Толстого був виданий в 1907-1908 роках, наступний ж 
побачив світ майже через шістдесят років в 1963-1964 роках. Кожне з цих 
видань має передуючу критичну статтю. Збірка творів О.К.Толстого 1907-
1908 років містить критико-біографічний нарис С.А.Вагнера. А видання 
1963-1964 років – стаття  І.Г.Ямпольского. Наші студенти ознайомились з 
виданням середини двадцятого сторіччя і представили своє бачення цієї 
статті і цих творів [5, 46-50 ].

Аналіз фондів наукової бібліотеки Одеського національного університету 
імені І.І. Мечникова показав, що в науковій бібліотеці є бібліографічні 
дореволюційні видання, пов’язані з життям в творчістю О.К.Толстого: 
П.В. Євстафьєва «Новая русская литература в отдельных очерках»,  
Н.М.Соколова «Иллюзии поэтического творчества. Эпос и лирика», 
В.Юшко(в) «Лирическое творчество гр. Алексея Толстого (1817-1875гг). 
К сорокалетию его кончины».  Студентам-філологам завжди цікаво вив-
чати «старовинну» літературу. На заняттях студенти  обговорювали 
особливості вищевказаних книг. Студенти відмітили працю В.Юшко(в). Ця 
книжка була надрукована в Одесі в 1915 році. Студенти звернули увагу, що 
сучасні дослідники, які вивчають творчість і життя графа Олексія Костянти-
новича Толстого, посилаються на дослідження французського професора 
Лілльского університету Андре Ліронделя (Lirondelle). 

Питання «забутості» письменника, поета, перекладача Олексія Костян-
тиновича Толстого зацікавило і обговорювалось майбутніми вчителями в 
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«аудиторії». Вони з’ясували, що за рішенням Юнеско в 1967 році в усьому 
світі відмічалось 150 річчя з дня народження Олексія Костянтиновича Тол-
стого.  В 1975 році був проведений симпозіум американськими  славістами  
з метою відзначити сторіччя до дня смерті письменника. Тоді ж був вида-
ний спеціальний ювілейний номер «Записок Русской Академической груп-
пы в США». Один зі студентів повідомив, що в цьому ювілейному номері 
була надрукована стаття І.О. Буніна «Іонія і Кітеж». Виходячи з монографії 
Іванової Т.В., стаття І.О. Буніна була присвячена 50-ти річчю до дня смерті 
гр. Толстого [3, 13]. Викладач  висунув питання: «Чому надрукована стаття 
була тільки один раз?». Відповідей-припущень було декілька: перебуван-
ня І.О.Буніна за кордоном у 1925 році; публікація відбулася за кордоном в 
Парижі, а не на території Радянського Союзу; ліричне сприйняття сучас-
ного світу О.К.Толстим. Студенти звернули увагу на праці Г.І. Стафєєва. 
В Одеських бібліотеках студенти знайшли: «А.К.Толстой в Красном Роге. 
Литературно-краеведческие заметки», «Сердце полно вдохновенья», 
«Гр. А.К.Толстой. Очерки жизни и творчества. 1817-1967.», «В отчизне 
пламени и слова», які дали можливість зробити висновок, що кожна з робіт 
Г.І. Стафєєева (земляка письменника) має велике значення для розуміння 
особистості О.К.Толстого. Весь оброблений матеріал дав можливість сту-
дентам пов’язати біографію О.К. Толстого з загальною характеристикою 
його творчості. Перші вісім років поет провів серед чернігівсько-сумських 
зелених лісів, синіх річок, голубих озер, безкрайньої української пишноти [6, 
46–52]. Ось звідки відомий вірш: «Колокольчики мои, Цветики степные!Что 
глядите на меня, тёмно-голубые?» [8, 28]. 

Студенти звернули увагу і на сучасні критичні праці про поета і його 
творчість: К.А. Прокоф’євої «Своєрідність міфопоетики російської 
історичної драматургії ХІХ століття: О.С.Пушкін, О.К.Толстой, 
О.М.Островський”; Т.В.Іванової «Фольклор в творчестве А.К.Толстого». 
В представленій статті ми можемо відмітити, що обидві монографії спри-
яли розумінню шляхів формування культурної і, навіть, полікультурної 
спрямованості. Увагу привертає студентський аналіз монографії                                     
К.А. Прокоф’євої, з повторенням за нею висновку, що О.К.Толстой сформу-
вав не просто індивідуальну інваріанту світової міфофілософської традиції, 
але й загальне розуміння світу, як єдиної цілісності. Для підтвердження 
полікультурної світової цілісності творчості Олексія Костянтиновича Толсто-
го студенти вказали на вірш: «Ты знаешь край, где всё обильем дышит,...» 
і вірші-переклади: «Георг Гервег», «Поражение Сенахерима», «Ричард 
Львиное Сердце» [5; 8]. 

 Праця за темою включала пошук відповіді на питання: «Чи є хроното-
пом біографія О.К.Толстого?». Студенти вказали на поєднання поваги і 
любові поета до іноземного простору (європейське бачення світу, культу-
ри, традицій) і рідного. Письменник постійно з натхненням мандрував по 
країнах Західної Європи і по Російській Імперії. Але завжди з радістю по-
вертався в рідну Україну – Чернігівщину, де протягом всього життя провів 
багато часу.  Уміння бути патріотом поет залишив у творчості: «Где гнуться 
над омутом лозы, Где летнее солнце печёт,»[8, 18]. Студенти відзначили 
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особливість переклад Дж.Г. Байрона, Андре Шенье, Иоганна Вольфган-
га фон Гете, Генріха Гейне та інших поетів О.К. Толстим. А на німецьку – 
російських письменників.

Аналіз праці студентів за темою показав, що студенти  вивчали склад-
не походження О.К.Толстого з точки зору просторово-часового синкретизму. 
Граф Олексій Костянтинович Толстой походив з відомої дворянської роди-
ни Толстих. Скульптор Ф.П.Толстой, письменник Л.Н.Толстой, мандрівник 
Ф.І.Толстой були його родичами. З материнської сторони Олексій Костян-
тинович є нащадком  реєстрового козака Григорія Розума з Чернігівщини. 
Його прадід – останній гетьман України К.Г.Розумовський. За прабабкою 
О.І. Наришкіною О.К. Толстий – далекий родич імператриці Єлизавети 
Петрівни. [6, 14-18]. Студенти дійшли висновку, що походження О.К.Толстой 
мав, так би мовити, «полікультурне». І логічно, що обговорювались  такі 
болючі для нас питання, як покріпачення українського селянства, знищен-
ня українського козацького строю, руйнування Запорізької Січі і заміна 
топоніму Україна назвою Малоросія. 

На заняттях зі «стилістики мови» проводили аналіз текстів-оригіналів,  
віршів Джорджа Гордона Байрона и Генриха Гейне, а також їх переклади 
О.К.Толстого. Аналіз текстів робили в аудиторії колективно й індивідуально. 
Обговорювали особливості стилю текстів-перекладів і оригіналів віршів, їх 
емоційний вплив, їх розуміння, спрямованість при використанні в учбовому 
процесі на різних навчальних рівнях (вікових, аудиторних та позааудиторних). 

Висновками нашого дослідження є наступні: творчість О.К.Толстого є 
багатозначним дидактичним матеріалом; навчальна діяльність неможлива 
без практичної навчальної комунікації; якісне «проходження» комунікації 
є орієнтація студентів на особисте вивчення культурного шару і представ-
лення набутої інформації в різних методичних формах; художня література 
є методично якісним матеріалом для формування лінгвопедагогічної 
комунікації; лінгвопедагогічна комунікація передбачає широкий художньо-
естетичний розвиток учнів навчальних закладів різного рівня. Висновки да-
ного дослідження не є остаточними. Перспективи подальшої роботи в дано-
му напрямку є вивчення і розробка сучасних методик з проблеми підготовки 
фахової мовленнєвої комунікації, що дасть можливість педагогам України 
сприяти вихованню українських конкурентоспроможних фахівців.
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ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ

Редакційна колегія приймає до публікації у збірнику статті, що містять 
теоретично вагомі й достовірні результати власних наукових досліджень, 
які виконані на високому професійному рівні із залученням останніх досяг-
нень вітчизняної та зарубіжної філології. Статті повинні мати такі необхідні 
елементи:

Редакція Збірника у своїй діяльності керується наступними етич-
ними принципами:

виконує вимоги Комітету з етики в публікаціях – Committee on Publication 
Ethics (COPE), Будапештської Декларації відкритого доступу до рецензо-
ваних наукових видань та наукових досліджень – Budapest Open Access 
Initiative (BOAI) та Берлінської Декларації про відкритий доступ до наукових 
і гуманітарних знань – Berlin Declaration Open Access to Knowledge in the 
Sciences and Humanities).

Основні мови – українська, російська, англійська, німецька, іспанська. 
Кожна стаття супроводжується розширеним авторським резюме англійською 
мовою. 

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його 
відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлен-
ня невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме 
авторам матеріали на доопрацювання.

Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду 
редакціям інших журналів

Основний текст статті містить такі компоненти:
Вступ (розкривається актуальність дослідження; здійснюється поста-

новка проблеми та аналіз попередніх досліджень і публікацій; формулю-
ються мета і завдання).

Методи дослідження (висвітлюється процедура теоретико-
методологічного та/або експериментального дослідження).

Результати та обговорення (викладається основний матеріал так, 
щоб була зрозумілою суть теоретичного та/або емпіричного дослідження; 
дискусії щодо висвітленої проблематики).

Висновки (здійснюється узагальнення результатів, передбачаються 
перспективи подальших досліджень).

Технічне оформлення тексту статті
Поля: нижнє, верхнє – 2 см; ліве – 3 см, праве – 1,5 см. 

Редактор: МS Word. 
Гарнітура: Times New Roman, кегель (розмір) 14, інтервал – 1,5. 
Текст набирається без переносів.

Стаття подається за такою СТРУКТУРОЮ: 
УДК (по лівому краю) 
НАЗВА СТАТТІ (по центру) 
Ім’я та прізвище автора (по центру) 
Вчене звання, науковий ступінь, посада (по центру) 
Місце роботи, поштова адреса установи, E-mail, ORCID  та / або 
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ResearcherID автора (по центру) 
Анотації та ключові слова українською, російською, англійською мовами 
(кожна по 1800 знаків (230-250 слів) 
Ключові слова (5-8 слів чи словосполучень). 
Текст статті.

Список літератури.
References.
Першою наводиться анотація мовою, якою написана стаття. Перед 

анотаціями українською, російською, англійською мовами розміщується на-
зва статті, прізвище автора та інформація про нього відповідною мовою.

Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми тощо) нумеруються у межах статті 
і супроводжуються підмалюнковими підписами, наприклад: Рис.1. Графік 
залежності показника a від показника b. Цифровий матеріал може оформ-
люватись у таблиці, які теж нумеруються в межах статті і супроводжуються 
назвою над таблицею по центру.

Окремі слова латиницею, що включені в кириличний текст, а також 
ілюстративні приклади виділяються курсивом, наприклад: Д. Артрідж сво-
го часу запропонував термінопоняття “culturally and ideologically situated 
reader”.  Приклади, що складаються більше, ніж з одного речення, виокрем-
люються у абзац та друкуються із відступом 10-15 мм від лівого берегу. У 
разі наявності перекладу ілюстративної цитати він друкується з таким саме 
відступом.

Вимоги до оформлення посилань на літературні джерела в 
тексті статті

Цитування та внутрішньотекстове посилання на літературні джерела 
подаються відповідно до стилю (APA) з використанням дужок, наприклад: 
(Залевська, 2005). Якщо зазначається сторінка джерела, то вона подається 
через двокрапку (Залевська, 2005: 125). У списку літератури обов’язково 
мають міститися всі наукові джерела, прізвища авторів яких згадуються в 
тексті статті.

Вимоги до оформлення списку літератури
Список літератури оформлюється відповідно до вимог «ДСТУ 8302:2015. 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», що 
вступив в дію 01.07.2016). Список літератури не нумерується та друкується 
12 кеглем, міжрядковий інтервал 1.

References оформлюється відповідно до міжнародного стандарту 
APA (American Psychological Association (APA) Style), що можна зробити 
на сайтах автоматичного формування посилань: 

· Citation Machine (http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book) 
· http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual
References не нумеруються та друкуються 12 кеглем, міжрядковий 

інтервал 1
Онлайнові транслітератори:
· Стандартна українська транслітерація (Паспортна КМУ 2010) (http://

www.slovnyk.ua/services/translit.php) 
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· Стандартна російська транслітерація (http://ru.translit.
net/?account=zagranpasport)

За наявності у цитованих джерелах DOI, даний цифровий 
ідентифікатор зазначається у відповідному посиланні.

Перевірити наявність DOI можна на сайті https://www.crossref.org/ 
Окремим файлом надаються дані про автора:
1) прізвище, ім’я, по-батькові (українською мовою згідно паспорту),
2) науковий ступінь,
3) вчене звання,
4) статус аспіранта, докторанта, пошукача (в разі наявності такого),
5) місце роботи і посада,
6) номер телефону, адреса, e-mail.
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