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ИСТОРИЗМЫ И АРХАИЗМЫ  

СРЕДИ КУЛИНАРОНИМОВ РУССКОГО ЯЗЫКА 
В работе раскрыта сущность центрального понятия исследования – «кулинароним», 

перечислены его функции и признаки. Кроме этого, проанализированы кулинаронимы русского языка 

и определены названия, которые соотносятся с историзмами и архаизмами. 

Ключевые слова: кулинароним, ономастика, архаизм, историзм. 
 

Кулинароним – это названия блюд, отдельные части ингредиентов, локальные 

разновидности продукты и т. д. Ономасты исследуют гастрономию на уровне языка в 

течение многих лет, при этом до сих пор остается открытым вопрос о терминологии. Так, 

А. И. Леонова в своем труде использует термином «кулинароним», исследуя наименования 

мучных изделий [1]. Исследуя наименования только первых блюд, Е. М. Кирсанова [3] и 

Г. А. Ащенкова [4] также пользуются термином «кулинароним». 

В различных терминологических словарях под понятием «кулинароним» закреплена 

следующая дефиниция: «Кулинаронимы представляют собой названия блюд, напитков и 

mailto:gulyareyhan@gmail.com
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кондитерских изделий» [1]. Именно этой дефиницией мы будем пользоваться и в своей 

работе из-за ее синтетического обобщающего характера.  

Кулинаронимы сравнительно давно вошли в ономастическую систему языка, но их 

изучению посвящены труды немногих ученых, причем в контексте исследований 

гастрономического (глюттонического) дискурса [5], в результате чего появились сведения о 

концептах «блюдо» [6; 8] и «напиток» [7], а также о семантических полях «пища» [9] и 

«продукты питания» [10]. Кулинаронимы в разное время становились объектом 

исследования таких ученых, как М. Фасмер, Н. Шанский, Г. Ащенкова, В. Бондалетов. В 

ряде работ эти единицы рассматривались в следующих аспектах: лексико-семантическом 

(В. Иванов), синтаксическом (О. Зеленская), этимологическом (А. Аникин), теоретическом 

(Е. Кирсанова) и прикладном (Х. Шайхутдинова) аспектах. Однако работ, в которых бы 

раскрывался вопрос о архаических и исторических кулинаронимах, еще не выполнено. Это 

делает нашу работу актуальной. 

В нашей работе мы ставим перед собой цель выявить архаизмы и историзмы среди 

кулинаронимов русского языка. 

Историзмы – это устаревшие слова, вышедшие из употребления в связи с 

исчезновением тех реалий, которые они обозначали. Архаизмы, в свою очередь, – это 

устаревшие слова, значения слов, словосочетания и другие единицы языка, вытесненные по 

каким-либо причинам из активного употребления синонимическими единицами [12, с. 21]. 

Для комплексного анализа кулинаронимов русского языка мы собрали более 300 

названий, которые являются репрезентантами историзмов и архаизмов. 

Наиболее объемной группой является группа кулинаронимов-историзмов. Как 

утверждает М. Леонова, кулинаронимы-историзмы – это вышедшие из употребления 

названия блюд вследствие того, что обозначаемые ими блюда уже неизвестны 

современникам как реальная часть их повседневного опыта, а их наименования не 

зафиксированы в словарях. Примерами этой группы могут быть такие названия: барин, царь, 

кулак, кабак, дворяне и т.д. К кулинаронимам-историзмам относятся: полба, няня, кислые щи, 

гречневики, гороховики, курники. Кулинаронимы-историзмы свидетельствуют о проявлении 

асимметричного характера взаимодействия языка и культуры: сами блюда как реалии 

бытовой культуры отсутствуют, а их наименования сохраняются в языке. Они также не 

зафиксированы в словарях. Примером в русском служит: «По улице свободно ходили 

разносчики с горячими блинами, грешневиками, гороховиками, с подовыми пирогами "с 

лучком с перцем с собачьим сердцем» (М. Е. Салтыков-Щедрин, «За рубежом»).  

Вторая группа – это кулинаронимы-архаизмы. Близкими к историческим являются 

наименования древних, старинных блюд, вышедшее из активного употребления, отчасти 

встречающихся в словарях. Данные наименования являются архаизмами. К архаичным 

кулинаронимам относится: крупеник, (кушанье из гречневой каши, запеченной с творогом, 

[13, с. 283]), свиной сичуг, рубцы, кулеш и т. д. Для кулинаронимов-архаизмов характерны: 

1) маркированность социальным, региональным, обрядовым признаком, 2) их отсутствие в 

составе пословиц и поговорок.  

Из приведенного нами выше следует, что в русском языке на сегодняшний день 

больше всего насчитывается кулинаронимов-историзмов, поскольку они хоть и отсутствуют 
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в активном употреблении, но остались в исторической и ментальной памяти носителей 

языке. Кулинаронимы-архаизмы, в свою очередь, были заменены на более современные 

названия, и их употребление сегодня практически не фиксируется в речи носителей русского 

языка.  
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Abstract. The essence of the central concept of research – “culinary onym” is revealed in the work, 

its functions and signs are listed. In addition, the culinary names of the Russian language are analyzed and 

names are identified that correlate with historicisms and archaisms. 
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ГЛАГОЛЬНОГО ФОРМООБРАЗОВАНИЯ  

В ТУРКМЕНСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ  
В статье рассматриваются общие и различные черты образования глагольных форм в 

туркменском и русском языках.  

Особое внимание уделено главным отличительным особенностям глагольного 

формообразования в туркменском и русском языках. 

Ключевые слова: глагол, инфинитив, туркменский язык, русский язык, изъявительное 

наклонение, повелительного наклонение, сослагательное наклонение.  
 

Вступительная часть.В настоящее время нет учебного пособия для изучения 

формообразования русского глагола, предназначенного специально для студентов-

иностранцев. Поэтому существует потребность в таком источнике сведений о 

формообразованиях глаголов, который может быть использован в учебно-научной работе 

студентов-иностранцев, обучающихся по специальности филология. Поэтому актуальность 

исследования заключается в разработке методологических основ создания такого пособия. 

Основная цель данного исследования заключается в том, чтобы создать электронного 

учебного пособия для изучения формообразования русского глагола (для студентов-

иностранцев). 

Основная часть. Главными отличительными особенностями туркменского языка в 

сравнении с русским является то, что туркменский язык агглютинативный и что в нем нет 

грамматической категории вида. Агглютинативным типом туркменского языка 

определяются и другие его особенности глагольного формообразования: отсутствие 

приставок, аналитического формообразования и вариантов формообразовательных средств. 

В туркменском языке глагольное формообразование (1) всегда синтетическое, (2) в нем 

используется одна формообразовательная основа, (3) для выражения одной и той же 

граммемы используется одно инвариантное формообразовательное средство, (4) 

существенно ограничен синсемантизм формообразовательных средств (существует только 

для выражения значений лица и числа). 

В туркменском языке глаголы изменяются по лицам (первое, второе, третье) и числам 

(единственное и множественное). Также в туркменском языке различаются 11 глагольных 

времен: настоящее полное (долгая и краткая формы), настоящее совершенное (обыкновенное 

и отрицательное), будущее определенное, будущее неопределенное, условное, прошедшее 

определенное, обязательное, повелительное и интенциональное. В качестве показателей 

неопределенной формы используются суффиксы -mak и -mek, выбор которых определяется 

принципом гармонии гласных. 

Важную роль в морфологии туркменского языка играют суффиксы, которые могут 

обозначать принадлежность и образовывать разные формы глагола (пассивный залог, 

возвратный глагол, взаимный глагол, каузативный глагол) [4, перевод мой Агамырадов А.].   
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Однако наряду с отличиями между глагольным формообразованием в туркменском 

языке и глагольным формообразованием в русском языке существуют и некоторые сходства 

(см. табл. 1). 

Таблица 1 

Типы глагольных формы, которые есть в русском и в туркменском языках 

Типы формы русского глагола Типы формы туркменского глагола 

Инфинитив 

Например: пить, делать, бегать. 

Düýp işlikler (рус.: инфинитив). 

Например: oýnamak (играть), diňlemek (слушать), 

gitmek (идти). 

Формы изъявительного наклонения 

Например: читал, читаю, буду читать.  

Işligiň mälim formasy (рус.: определенная форма 

глагола). 

Например: men görjek. (я буду смотреть). 

Формы сослагательного наклонения 

Например: Если вы дадите мне эту книгу, 

я прочитал бы её. 

Işligiň hökmanlyk formasy (рус.: обязательная форма 

глагола). 

Например: sen görmeli (ты должен видеть). 

Формы повелительного наклонения 

Например: Давай пойдём в кино! 

Пойдёмте в кино! Пусть они читают. 

Işligiň buýruk formasy (рус.: формы повелительного 

наклонения). 

Например: ýaz (пиши), gör (смотри). 

Причастия  

Например: дейст. прич. наст. вр. 

улыбающийся; дейст. прич. прош. вр. 

улыбавшийся; страд. прич. наст. вр. 

читаемый, слышимый; страд. прич. прош. 

вр. прочитанный   

Ortak işlikler (рус.: причастия). Например: ekilen 

meýdan (засаженная площадь). 

Деепричастия 

Например: дееприч. несов. вида  напевая; 

дееприч. сов. вида  хлопнув  

Hal işlik (рус.: деепричастия) 

Например: çagajyk ylgap geldi-de, kakasyny 

gujaklady. (Ребенок прибежал и обнял своего 

отца). 
 

Инфинитив есть в туркменском и русском языке. Инфинитив, или начальная форма 

глагола, – это та форма, в которой глагол представлен в словаре. В русском языке глагол в 

начальной форме может оканчиваться на -ть (игра-ть), на -ти (ид-ти) или на -чь (пе-чь). 

Если инфинитив оканчивается на -ть/-ти, основа – то, что осталось после отделения этого 

суффикса. 

Если инфинитив оканчивается на -чь, то у него нет формального показателя 

инфинитива; <ч> является частью основы и чередуется с <г/к/ж>: печь - пеку, печём [5, с. 

253].   

А в туркменском языке, оригинальные и искусственные глаголы, используемые без 

принятия формообразующих дополнений, называются базовым уровнем глагола. Например, 

al, gel, gör [4, перевод мой Агамырадов А.].   

В современном русском языке различаются три наклонения: изъявительное, 

повелительное и сослагательное (условное).  

Изъявительное наклонение обозначает действие, которое реально происходило, 

происходит или будет происходить. Реализуется изъявительное наклонение в формах трёх 

времён – настоящего, прошедшего и будущего, например, наступила осень. Что-то 

завораживающе прекрасное присутствует в этой не всеми любимой поре года, и на душе 

одновременно и радостно, и немного грустно. В формах изъявительного наклонения глаголы 
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изменяются по временам, числам и лицам (кроме формы прошедшего времени), а в форме 

прошедшего времени – по родам [1, с. 153].   

В туркменском языке формы изъявительного наклонения образуются с помощью 

суффиксов -jak, -jek, обозначая действие, которое произойдет в течение определенного 

будущего времени или не произойдет по какой-либо причине. Например, men görjek. (я буду 

смотреть) [4, перевод мой Агамырадов А.].   

В туркменском языке существуют три формы времени: форма прошедшего, 

настоящего и будущего времени. Следует рассмотреть каждую форму времен отдельно.  

Прошедшее время означает действие, совершенное до момента речи, к этим формам 

можно поставить вопросы что делал? (ед. ч.) или что делали? (мн. ч.). Например, okady-

читал, okadylar-читали. 

Формы глагола прошедшего времени в отличие русского языка в туркменском языке 

делятся на две группы: совершенное прошедшее время и прошедшее длительное время.  

Прошедшее совершенное время образуется с помощью суффиксов «-dy», «-di», 

которые добавляются к основе глаголов. Например, Oraz işini tamamlady –  Ораз закончил 

свою работу.  

Отрицательная форма совершенного прошедшего времени образуется с помощью 

суффиксов «-ma», «-me», которые добавляются между основой глагола и суффиксом. 

Например, ýazdy – ýazmady (писал – не писал). 

Прошедшее длительное время образуется двумя способами, показывая, что действие 

продолжалось в течение некоторого времени: 1) с добавлением суффикса неопределенного 

будущего времени «-ar», «-er», и после этого добавляется суффикс совершенного 

прошедшего времени «-dy», «-di». Например, okardy-читал, işlärdi-работал; 2) с 

добавлением суффикса формы настоящего времени «-ýar», «-ýär», и после этого добавляется 

суффикс совершенного прошедшего времени «-dy», «-di». Например, ol bärik gelýärdi – Он 

приходил сюда. 

Форма настоящего времени образуется с помощью суффиксов «-ýar, -ýär», которая 

указывает, что действие выполняется в момент речи. Например, gelýär (идет). 

В туркменском языке формы настоящего времени в отличие русского языка делятся 

на две группы: общее настоящее и конкретное настоящее время. 

Будущее время глагола указывает на то, что называемое глаголом действие будет 

происходить или произойдет после момента речи, в будущем. Например, ertir men uzynly gün 

işlemeli bolaryn – завтра я весь день буду работать [4, перевод мой Агамырадов А.].    

В туркменском языке формы будущего времени делятся на две группы: определенное 

будущее время и неопределенное будущее время. 

Определенное будущее время образуется с помощью суффиксов «-jak, -jek», которые 

добавляются к основе глагола, обозначая действие, которое произойдет в течение 

определенного будущего времени или не произойдет по какой-либо причине. Например, men 

okajak – я прочитаю. 

К формам определенного будущего времени можно поставить вопросы что буду 

делать? что будут делать? Например, men kitap aljak – я куплю книгу. 
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Неопределенное будущее время образуется с помощью суффиксов «-ar, -er», которые 

добавляются к основе глагола и указывают, что действие будет приблизительно выполнено, 

или действие будет выполнено при некоторых обстоятельствах. Например, ertir belki, gowy 

gün bolar – может быть, завтра будет хороший день. 

Изъявительное наклонение выражается особым набором показателей со значением 

числа и лица. Например, в форме уходит (он уходит через час) окончание -ит имеет 

следующие значения: изъявительное наклонение, настоящее время, 3-е лицо, единственное 

число. 

Грамматическое противопоставление по времени есть только в формах 

изъявительного наклонения. Повелительное и сослагательное наклонения не различают 

времен. 

В туркменском языке все формы времени изменяются по лицам и числам. Например, 

форма настоящего времени: men okaýaryn – я читаю, sen okaýarsyň – ты читаешь, ol okaýar 

– он читает, biz okaýarys – мы читаем, siz okaýarsyňyz – вы читаете, olar okaýarlar – они 

читают; форма прошедшего времени: men gördüm – я видел, sen gördüň – ты видел, ol gördi 

– он видел, biz gördük – мы видели, siz gördüňiz – вы видели, olar gördüler – они видели; форма 

будущего времени: men bilerin – я узнаю, sen bilersin – ты узнаешь, ol biler – он узнает, biz 

bileris – мы узнаем, siz bilersiňiz – вы узнаете, olar bilerler – они узнают. 

В туркменском языке есть длительное прошедшее время и неопределенное будущее 

время глагола. Они отсутствуют в русском языке [4, перевод мой Агамырадов А.].         

Повелительное и сослагательное наклонения не выражают реальности 

происходящего, а обозначают возможное, желательное или предполагаемое действие, 

например, задумайтесь над тем, какое сверхъестественное явление представляет собой 

пробивающийся сквозь невообразимые препятствия миниатюрный росточек. (Л. Ф. Кон); 

Как было бы хорошо, если бы светлое время занимало большую часть суток. (М. Пришвин). 

Формы повелительного и сослагательного наклонений по временам не изменяются. 

На русском языке повелительное наклонение выражает приказание или просьбу. В 

форме повелительного наклонения глаголы имеют лицо и число, сравн.: прочитай, 

прочитайте, пусть прочитает, пусть прочитают. Наиболее характерными для 

повелительного наклонения являются формы 2-го лица единственного и множественного 

числа. Образуется повелительное наклонение от основы настоящего (или будущего 

простого) времени [2, с. 127].    

В туркменском языке тоже есть формы повелительного наклонение и глаголы, 

обозначающие действие, приказ, назначение или запрос, называются повелительного формой 

глагола. Например, пиши (ýaz), смотри (gör) [4, перевод мой Агамырадов А.].  

В русском язык форма 2-го лица единственного числа повелительного образуется 

посредством прибавления суффикса «-и» и нулевого окончания к основе настоящего 

(будущего простого) времени глагола, например, идут – иди, несут – неси. Также указанная 

форма может характеризоваться нулевым суффиксом и нулевым окончанием, например, 

встань, ляг, вернись и т. д. Суффикс -и в большинстве случаев является ударным и 

наблюдается в тех случаях, когда в настоящем (будущем простом) времени ударение падает 

на окончание 1-го лица единственного числа, например, беру – бери, возьму – возьми и т. д.  
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Безударное -и в суффиксах повелительного наклонения наблюдается в следующих 

случаях: во-первых, у глаголов с приставкой вы-, на которую переходит ударение (вы неси, 

вы бери и т. д.), во-вторых, у глаголов с безударным окончанием 1-го лица единственного 

числа настоящего времени, имеющих в конце основы группу согласных (промолви, исчезни, 

исполни и т. д.). Нулевой суффикс наблюдается у глаголов 2-го лица единственного числа с 

безударным окончанием в форме 1-го лица единственного числа настоящего (будущего 

простого времени) (исключая указанные ранее), а также у глаголов на -й в конце основы 

настоящего (будущего простого) времени независимо от ударения в форме 1-го лица ед. ч. 

настоящего (будущего простого) времени, например, играю – играй, пою – пой.  

В том случае, если в основе настоящего (будущего простого) времени имеется 

чередование согласных, в конце основы повелительного наклонения употребляется обычно 

тот согласный, который стоит во 2-м лице единственного числа и в остальных формах кроме 

1-го лица единственного числа, например, молочу – молотишь – молоти, готовлю – 

готовишь – готовь и т. д. В глаголах с основой на заднеязычный в форме повелительного 

наклонения сохраняется заднеязычный: пеку – печёшь – пеки, лягу – ляжешь – ляг и т. д.  

В русском языке существует ряд глаголов, у которых основа повелительного 

наклонения отличается от основы настоящего времени. Так, у глаголов пей, лей, вей, бей в 

форме повелительного наклонения появляется беглый гласный е, отсутствующий в форме 

настоящего времени: пью, лью, вью, бью [3, с. 210].     

Некоторые глаголы в силу своей семантики не имеют формы повелительного 

наклонения (они не могут выражать действия, которые совершаются по чьему-либо 

желанию): выглядеть, преобладать, ветвиться и т. п. То же самое касается безличных 

глаголов, обозначающих действие, независимое от субъекта (морозить, вечереть, холодать 

и т. п.). Также нет форм повелительного наклонения у глаголов мочь, хотеть.  

Форма 2-го лица множественного числа повелительного наклонения образуется от 

основы настоящего времени посредством присоединения к ней суффикса -и/-ø и окончания -

те: пиш-ут – пиш-и-те, ляг-ут – ляг-ø-те, нес-ут – нес-и-те и т. д. Ударение в этой форме 

сохраняет то же место, которое оно занимало в единственном числе.  

Значение повелительного наклонения может быть выражено и аналитически – 

посредством частицы пусть и формы 3-го лица единственного или множественного числа, 

например, пусть будет мир. Пусть на земле воцарится добро.  

Значение побуждения к действию, которое обозначается повелительным 

наклонением, может выражаться в виде приказа (немедленно устраните недостатки в 

работе), призыва (надейся) пожелания (так будьте здоровы), просьбы (возвращайся 

поскорее), приглашения (проходите в зал). В полном объёме степень побуждения к действию 

выражается, помимо форм повелительного наклонения, ещё и посредством интонации [5, с. 

187].     

Форма 2-го лица единственного числа может употребляться переносно, утрачивая при 

этом оттенок побудительности к действию и обозначая условие, возможность, желательность 

действия, причём указанная форма имеет в таких случаях значение, близкое к значению 

сослагательного наклонения, например, не останови он её вовремя, могли бы возникнуть 
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проблемы (значение условия). Как ни откладывай неприятную работу, а сделать её всё 

равно придётся (уступительное значение).  

Форма 2-го лица множественного числа может употребляться как выражение 

вежливости, например, разрешите пройти? Возможно также переносное употребление 

формы 2-го лица множественного числа: Перестаньте воспитывать щенка, и он быстро 

возьмёт верх над вами.  

В значении повелительного наклонения может быть использована форма 1-го лица 

мн. ч. настоящего или будущего простого времени: Поедем в этом году к морю.   

Для выражения тех же значений, которые имеет повелительное наклонение, могут 

употребляться и другие формы. Так, например, приказание может быть выражено 

посредством формы будущего времени изъявительного наклонения, например, сегодня 

останешься и всё уберёшь. Кроме того, в значении повелительного наклонения может быть 

употреблена форма прошедшего времени изъявительного наклонения, выражающая 

приглашение к совместному действию, например, «пошли вместе на праздник», – предлагала 

я подруге. Категорический приказ может быть выражен формой инфинитива, например, 

командир объявил: «операцию по освобождению города от террористов считать 

завершённой» [2, с. 158].     

Сослагательное наклонение обозначает действие, которое в реальности не 

происходит, но могло бы совершиться при определённых условиях (как возможных, так и 

невозможных в действительности).  

Сослагательное наклонение выражается аналитической формой, которая образуется 

посредством сочетания формы, совпадающей с формой прошедшего времени глагола и 

частицы бы (после слова, оканчивающегося на гласный звук, может употребляться 

усечённый вариант – частица б, сравн.: смог бы – смог б). Частица бы может занимать 

различное место в предложении, кроме абсолютного начала предложения, например, если бы 

мне пришлось вновь прожить жизнь, я смог бы избежать многих ошибок. Формы 

сослагательного наклонения не изменяются по временам и лицам.  

По происхождению частица бы (б) представляет собой форму 2-го и 3-го лица 

единственного числа аориста вспомогательного глагола быть, образовывавшего в древности 

условное наклонение в сочетании с причастием прошедшего времени на -л, к которому 

исторически восходит современная форма прошедшего времени. Аорист вспомогательного 

глагола в древности изменялся по лицам и числам, но со временем форма 2-го и 3-го лица 

единственного числа стала употребляться для всех лиц и чисел, превратившись в 

неизменяемую частицу.  

Сослагательное наклонение в своём прямом (условном) значении функционирует в 

сложноподчинённом предложении, причём употребляется и в главной части, и в 

придаточной, например, если бы время можно было повернуть вспять, я бы вернулся в 

золотые детские годы.  

Формы сослагательного наклонения могут употребляться в сложно подчинённых 

предложениях с придаточной изъяснительной частью, а также с придаточной частью цели, 

например, он только и думает о том, как бы получше устроиться.  
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Формы сослагательного наклонения могут выражать значение желательности 

действия, например, вы прислали бы документы заранее. Ты бы отдохнул после дальней 

дороги.  

Частица бы может сочетаться не только с формой, совпадающей с формой 

прошедшего времени, но и с инфинитивом. Такие формы выражают желательность действия, 

например, не опоздать бы! Не обидеть бы кого-нибудь невольно своим выступлением. 

Инфинитив в сочетании с частицей бы может употребляться и в значении сослагательного 

наклонения, например, отец говорил, что хорошо бы поехать к морю [1, с. 209].    

Итак, основными характеристиками формообразования глаголов в туркменском 

языке, которые могут обусловливать трудности при изучении русского языка как 

иностранного, являются:  

1) регулярное синтетическое формообразование по агглютинативному способу; 

2) отсутствие категории вида и связи вида с образованием форм времени;  

3) наличие разветвленной системы форм времени.    

Таким образом, на основании анализа, описанного в этой работе, можно сделать 

предварительные выводы.  

Формообразование глагола в русском и туркменском языках имеет как сходные, так и 

отличительные черты. 

Сходство проявляется в том, что в обоих языках парадигмы содержат инфинитив, 

формы изъявительного, сослагательного, повелительного наклонений, причастия и 

деепричастия. 

Различия в системе формообразования глагола в русском и туркменском языках 

представлены в  таблице 2. 

Таблица 2 

Различия в системе формообразования глагола в русском и туркменском языках 

№ Сравниваемые характеристики 
В туркменском 

языке 

В русском 

языке 

1. Связь формообразования с категорией 

вида и переходностью  
Отсутствует Есть 

2. Наличие разветвленной системы форм 

времени 
Есть Отсутствует 

3. Вариативность формообразовательных 

основ 
Отсутствует Есть 

4. Вариативность формообразовательных 

средств для выражения одной и той же 

граммемы 

Многочисленная Ограниченная 

5. Аналитическое формообразование Отсутствует Есть 

6. Расположение аффиксов в составе 

синтетической глагольной формы 

Только 

постпозитивное 

Препозитивное и 

постпозитивное 

7. Синсемантизм формообразовательных 

средств 
Отсутствует Есть 

 

Следовательно, планируя методику изучения глагольного формообразования русского 

языка студентами, для которых родным является туркменский язык, особое внимание 

следует уделить таким моментам: 

 связи формообразования с категорией вида и переходностью;  
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 ограничению системы форм времени и темпорально-аспектуальным значениям 

этих форм;  

 вариативности формообразовательных основ (основы настоящего времени и 

инфинитива, словоизменительные классы); 

 вариативности формообразовательных средств для выражения одной и той же 

граммемы (окончания и суффиксы, которые зависят от типов спряжения); 

 аналитическому формообразованию; 

 приставочному видовому формообразованию; 

 синсемантизму формообразовательных средств вида-времени, наклонения-

времени-лица-числа.  

Выводы. Таким образом, на основании анализа, описанного в этой работе, можно 

сделать предварительные выводы. Формообразование глагола в туркменском и русском 

языках имеет как сходные, так и отличительные черты. Сходство проявляется в том, что в 

обоих языках парадигмы содержат инфинитив, формы изъявительного, сослагательного, 

повелительного наклонений, причастия и деепричастия. Отличия глагольного 

формообразования в туркменском и русском языках обнаруживаются по таким параметрам: 

связь формообразования с категорией вида и переходностью, наличие разветвленной 

системы форм времени, вариативность формообразовательных основ, вариативность 

формообразовательных средств для выражения одной и той же граммемы, наличие 

аналитического формообразования, расположение аффиксов в составе синтетической 

глагольной формы, синсемантизм формообразовательных средств. 
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Agamyradov Agamyrat, Comparison of verbal formation in Turkmen and Russian languages 

Abstract. The article discusses how a verb is formed in Russian and Turkmen. Particular attention is 

paid to comparing the verb form in the Turkmen and Russian languages. 

Key words: verb, infinitive, Turkmen, Russian, indicative, imperative, imperative. 

Агамирадов Агамират, Зіставлення дієслівного формотворення в туркменській і російській 

мовах 

Анотація. У статті розглянуто спільні і відмінні риси утворення дієслівних форм в 

туркменській і російській мовах.  

Особливу увагу приділено головним відмінним особливостям дієслівного формотворення в 

туркменській і російській мовах.  

Ключові слова: дієслово, інфінітив, туркменська мова, російська мова, дійсний спосіб, 

наказовий спосіб, умовний спосіб. 
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ОСОБЕННОСТИ ПАДЕЖНОГО СЛОВОИЗМЕНЕНИЯ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 
В статье производится комплексный лингвистический анализ грамматической категории 

падежа как объекта обучения русскому языку как иностранному. Обсуждаются различные 

определения термина «падеж», анализируются особенности падежного словоизменения при 

изучения русского языка как иностранного. Делается вывод, что особенности падежного 

словоизменения при изучении русского языка является одним из наиболее трудных объектов 

изучения.  

Ключевые слова: падеж, понятие падежа, категория падежа, склонение, словоизменения, 

существительное. 
 

Вступительная часть. В современном мире преподавание падежной системы 

остается одним из наиболее актуальных и трудных вопросов методики обучения русскому 

языку как иностранному (далее - РКИ). Несмотря на разнообразие методических подходов, 

приемов, использование самых различных педагогических технологий, которые помогают 

доступно и красочно представить падежную систему, обучающиеся испытывают множество 

проблем при определении падежа и написании падежных окончаний в именах 

существительных. Эти трудности связаны с самой природой падежной системы русского 

языка. 

Целью данной работы является комплексный лингвистический анализ при изучении 

особенности падежного словоизменения русского языка, применение которого на занятиях 

по РКИ, как представляется, будет способствовать эффективности обучения и пересмотру 

подходов к преподаванию падежной системы. 

Основная часть.  

«Категория падежа – это словоизменительная категория имени, выражающаяся в 

системе противопоставленных друг другу рядов форм и обозначающая отношение имени к 

другому слову (словоформе) в составе словосочетания или предложения. Категория падежа 

представлена шестью рядами форм, каждая из которых является носителем определённого 

комплекса категориальных морфологических значений». 

В традиционном понимании падеж – это словоизменительная категория, которая 

реализуется через конкретный падеж, представляющий собой «специфическое для данного 

языка соответствие между набором синтаксических (или семантических) функций 

существительного и набором морфологических показателей». Во внутренней структуре 

термина «падеж», который восходит к греческому ptosis и латинскому casus – падение, 

отражено словоизменение по падежам как иерархическая система форм. Главным, 

«исходным» или «прямым» в этой иерархии видится назывной падеж, а все остальные 

падежи являются отклонениями от него. Так, назывную функцию в языках номинативного 

mailto:eneshakyeva@gmail.com
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строя выполняет «номинатив» (именительный падеж), а в языках эргативного строя – 

«абсолютив». Остальные парадигмы падежа квалифицируются как косвенные [2, с. 37]. 

Однако, в современных грамматиках существуют и другие терминологические 

классификации падежей. 

Что касается самого понятия «падеж», то и оно трактуется разными лингвистами по-

своему. Дж. Лайонз (1932) в своей книге «Введение в теоретическую лингвистику» (1968) 

пишет: «Традиционное определение категории падеж для латинского, греческого (и других 

индоевропейских) языков фактически не содержит ничего, кроме следующей кон статации: 

из двух словоизменительных категорий существительного одна есть число..., а другая – 

падеж». И дальше он подтверждает вышесказанное, что смысл термина «падеж» «был сужен 

до одной конкретной словоизменительной категории» [4, с. 61]. 

Языковеды Якобсон P.O. (1896 - 1982) и Курилович Е. (1895 - 1979) не дают нам 

точных, однозначных формулировок определения понятия «падеж». Они выводят его 

опосредованно, через анализ значений функций падежей (ниже будут рассмотрены подробно 

учения о падеже указанных ученых).  

Выдающийся советский языковед Виноградов В.В. (1895 – 1969) дает нам такое 

определение понятия «падеж»: «Падеж – это форма имени. Выражающая его отношение к 

другим словам в речи... В падежных формах имени существительного отражено понимание 

связей между предметами, явлениями, действиями и качествами в мире материальной 

действительности» [1, с, 104].  

Таким образом, можем сказать, что определение падежа или падежной системы языка 

(также называемой склонением в традиционных грамматиках или падежной парадигмой в 

современной лингвистической литературе) как очевидной грамматической категории, 

свойственной многим языкам мира, является сложной проблемой. Это связано, в первую 

очередь, с тем, что эта категория характеризуется комплексом разнородных признаков, 

рассматриваемых в различных областях языкознания. Несмотря на различия в определениях, 

приводимых разными лингвистическими школами и различными авторами, можно сказать, 

что определение падежа тесно связано со следующими лингвистическими дисциплинами: 

морфологией, синтаксисом и семантикой.  

Склонением называют изменение существительных по падежам в единственном и 

множественном числе. 

Термин склонение используется для обозначения как модели (системы окончаний), по 

которой образуются падежные формы, так и класса слов, имеющих одинаковые падежные 

флексии [3, с. 52]. 

Принято выделять три типа собственно субстантивного словоизменения, три типа 

склонения существительных: первое, второе, третье причем названия «первое склонение», 

«второе склонение» в школьной практике и вузовском преподавании нередко закрепляются 

за разными разрядами слов. В школьных учебниках первом склонением называют изменение 

слов с окончанием -а (вода), во многих вузовских пособиях и в академических грамматиках – 

слов мужского рода (груз) и среднего рода (море) [5, с. 73] (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 



«ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА 2020: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ» 

XVI ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 

 

18 

Типы субстантивного словоизменения 

Падеж 

Падеж-

ный 

вопрос 

1 скл. 2 скл. 3 скл. 

м. р. ср. р. ж. р.  м. р. ж. р. 

Им. падеж 
Кто? 

Что? 

груз-ø - груз-

ы 

мор-е — мор-

я́ 

вод-а - во́д-

ы 
судj-а - су́дj-и 

брошь-ø - 

брош-и 

Род. падеж 
Кого? 

Чего? 

груз-а - груз-

ов 

мо́р-я - мор-

ей 

вод-ы́ - вод-

ø 

судj-и́ - суд-

ей 

брош-и – 

брош-ей 

Дат. падеж 
Кому? 

Чему? 

груз-у -  

груз-ам 

мор-ю - мор-

ям 

вод-е – вод-

ам 

судj-е - судj-

ам 

брош-и – 

брош-ам 

Вин. Падеж 
Кого? 

Что? 

груз- ø - груз-

ы 
мор-е - мор-я́ 

вод-у – во́д-

ы 

судj-у - судj-

ей 

брошь-ø – 

брош-и 

Творит. 

Падеж 

Кем? 

Чем? 

груз-ом - 

груз-ами 

мор-ем - мор-

ями 

вод-ой – 

вод-ами 

судj-ой - судj-

ами 

брошь-ю – 

брош-ами 

Пред. падеж 
О ком? 

О чём? 

(о) груз-е – 

груз-ах 

(о) мор-е - 

мор-ях 

(о) вод-е – 

вод-ах 

(о) судj-е - 

судj-ах 

(о) брошь-и – 

брош-ах 
 

Кроме собственно субстантивных типов склонения, есть смешанные и адъективные 

типы. Отдельные лексемы имеют особые нестандартные парадигмы. 

Распределение существительных по склонениям опирается на формы единственного 

числа, так как во множественном числе нет четких границ между типами. 

К первому склонению относятся 1) существительные мужского рода, кроме слов с 

окончанием -а/-я (дедушка, дядя, заинька, домина) и слова путь, 2) слова среднего рода, 

кроме слов на -мя и слова дитя.  

Ко второму склонению относятся слова женского, мужского и общего рода с 

окончанием -а/-я (страна, земля, армия, дедушка, домина, староста). 

Слова мужского рода типа домишко образуют формы косвенных падежей и по 

первому, и по второму склонению: Р. – домишка, домишки, Д. – домишку, домишке, В. – 

домишко, домишку, Т. – домишком, домишкой, П. – о домишке. 

К третьему склонению относятся все существительные женского рода с нулевым 

окончанием в именительном падеже единственного числа (мать, нежность, любовь, лень, 

степь, дочь, печь, рожь. тишь), слово мужского рода путь, 11 слов среднего рода на -мя 

(бремя, время, вымя, знамя, имя, племя, пламя, полымя, семя, стремя, темя) и 

существительное дитя.  

Каждый тип склонения имеет свою совокупность падежных окончаний, в целом 

общую для лексем данного типа. Важно иметь в виду, что сказанное относится к набору 

фонем в парадигмах. [3, с. 146]. 

Выводы.  

В результате проделанной работы мы достигли цели и решили основные задач, 

которые были поставлены в начале работы, а именно: определяя особенности падежного 

словоизменения в современном русском языке, мы можем сказать, что у термина склонение 

существует два значения: склонением называют 1) изменение существительных по падежам 

в единственном и множественном числе, а также 2) класс существительных, имеющих 

одинаковые падежные флексии в единственном числе.  

В соответствии со вторым значением термина склонение, все склонения 

существительных делятся на основные и неосновные.   
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Среди основных выделяют три типа склонения существительных: первое, второе и 

третье, причем названия «первое склонение», «второе склонение» в академической 

грамматике (соответственно – в вузовском преподавании) и в школьной практике 

закрепляются за разными классами существительных. 

К неосновным типам склонения относятся разносклоняемые существительные, 

существительные pluralia tantum, существительные адъективного склонения.  

Вопрос о целесообразности выделения нулевого типа склонения остаётся 

сомнительным, потому что у несклоняемых существительных склонение как изменение по 

падежам вообще отсутствует.  
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Akyyeva Amangul, Particulars of case word change when studying the russian language as a foreign 

Abstract. The article provides a comprehensive linguistic analysis of the grammatical category of 

the case as an object of teaching Russian as a foreign language. Various definitions of the term “case” are 

discussed, the features of case inflection are analyzed in the study of Russian as a foreign language. It is 

concluded that the features of case inflection in the study of the Russian language is one of the most difficult 

objects of study.  

Keywords: case, case concept, case category, declension, inflection, noun. 

 

Акиєва Амангул, Особливості відмінкові словозміни при вивченні російської мови як іноземної 

Анотація. У статті здійснено комплексний лінгвістичний аналіз граматичної категорії 

відмінка як об'єкта навчання російської мови як іноземної. Обговорено різні визначення терміна 

«відмінок», проаналізовано особливості відмінкової словозміни при вивчення російської мови як 

іноземної. Зроблено висновок, що особливості відмінкової словозміни при вивченні російської мови є 

одним з найбільш складних об'єктів вивчення.  

Ключові слова: відмінок, поняття відмінка, категорія відмінка, відмінювання, словозміни, 

іменник. 
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ЗАСОБИ МЕЛОДІЙНОСТІ ТЕКСТІВ  

УКРАЇНСЬКИХ ЛІРИЧНИХ ПІСЕНЬ 
У статті описано дослідження мовленнєвої мелодійності українських народних ліричних 

пісень. Показано, які саме фонетичні, лексичні, морфологічні та синтаксичні засоби впливають на 

мелодійність українських пісень. Новизна дослідження полягає у систематизації мовних засобів, 

наявність яких сприяє мовленнєвій мелодійності українських ліричних пісень. 

Ключові слова: евфонічність мовлення, ліричні пісні, пауза, вокалізація, фонетичний варіант. 
 

Український фольклор налічує більше ніж 300 000 народних пісень. Ці пісні 

сприймаються слухачами як милозвучні. Ми спробуємо з’ясувати, які мовні засоби 

формують таке сприйняття. Мета дослідження полягає у виявленні того, які граматичні і 

фонетичні засоби визначають  мелодійність текстів українських народних ліричних пісень. 

Мелодійність текстів українських пісень – це та милозвучність, що виявляється в 

поетичному тексті. Треба розрізняти евфонію (милозвучність) мови і евфонію 

(милозвучність) мовлення. Евфонія мови – це тільки своєрідна матеріально-фонетична, 

лексична, фразеологічна, граматична і стилістична можливість, здатність мови, тобто 

природна милозвучність її різнотипних одиниць. Евфонія мовлення – це конкретне 

милозвучне використання наявних у мові засобів, її одиниць – від фонетичних до 

синтаксичних. [1] 

Фонетичні засоби. Хоча українська мова належить до типу консонантних, а не 

вокалічних мов, тексти українських пісень є досить звучними (вокалізованими). Ця звучність 

досягається завдяки таким фонетичним особливостям української мови: незначна кількісна 

редукція ненаголошених голосних, вокалізація приголосних, відсутність асиміляції за 

глухістю у дзвінких приголосних у правобічній частині слова, відсутність оглушення 

кінцевих дзвінких приголосних.  

У системі української мови голосні фонеми (їх всього шість) становлять 15,8 % , 

приголосні – 84,2 %. Однак у результаті нашого дослідження було виявлено, що частота 

реалізації голосних фонем у мовленні, а саме – в текстах народних пісень,  становить 45–46 

%, при тому, що частка приголосних складає 55–54 %. [2] 

До фонетичних засобів милозвучності можна також віднести алітерацію та асонанси. 

[3] Повторення голосних та приголосних звуків у тексті  дозволяє справити необхідне 

враження від прочитаного. Наприклад, повторення шиплячих і свистячих дає  «почути» й  

відчути «шелест», звуки «л», «н» використовуються для передавання ніжності. [4] 

Характерною ознакою милозвучності є так звані «фонетичні синоніми». У таких слів 

різні флексії, але від цього  вони не змінюють своє граматичне або лексичне значення 

(наприклад: на білому й на білім).  

mailto:marina.alekseeva1212@gmail.com
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Найголовніше полягає в тому, що ці фонетичні варіанти забезпечують рівномірне 

чергування голосних і приголосних, яке є важливим для надання звучності пісням. Під час 

дослідження була підрахована кількість збігів «приголосний-приголосний». У середньому в 

досліджених піснях трапляється не більше 91 збігу. При цьому необхідно звертати увагу на 

розмір пісні. Серед них є довгі з малою кількістю збігів та короткі з великою. 

Інтонаційний засіб милозвучності пісні – це пауза. Інтонація  – це складний комплекс 

просодичних елементів, що складається з мелодики, ритму, інтенсивності, темпу, тембру і 

логічного наголосу, і служить на рівні речення для вираження як різних синтаксичних 

значень і категорій, так і експресивних і емоційних конотацій. В народних українських 

піснях використовуються такі види пауз як синтаксичні, логічні, психологічні, віршові та 

фізіологічні. В дослідженні та прикладах аналізу різновиди пауз позначені першою літерою 

відповідно. 

Синтаксична пауза – це членування тексту на мовні такти, отже, вона стоїть на місці 

розділових знаків. Наприклад, у пісні «Іванку. Іванку» між рядками «Лавочка тоненька, вода 

студененька, а я молоденька» або в пісні «Ой Марічко, чичері» між рядками «Я би тобі 

чесала, чесала, чесала,// Коби мамка не знала, не знала, не знала» наявна саме синтаксична 

пауза. 

Логічна пауза найчастіше збігається з синтаксичною. Цей різновид паузи допомагає 

правильно зрозуміти зміст висловлювання. Такі паузи наявні, наприклад, у пісні «Їхали 

козаченьки степом-долиною» після слів «Коса в'ється до пояса, В'ється за плечами» та у пісні 

«Чом ти не прийшов?» у рядках «І коня я мав,// І стежку я знав,// І мати пускала» стоять 

логічна та синтаксична паузи. 

Психологічна пауза багата внутрішнім змістом, вона може ставитися на початку, 

всередині та в кінці фрази. У першому випадку вона розкриває значення майбутніх слів; у 

другому – проявляє психологічну залежність (що об'єднує або роз'єднує) уже висловлену 

думку від думки, що йде за нею, підкреслюючи значення обох думок і ставлення до них 

мовця; у третьому випадку вона затримує увагу на уже почутих словах і образах, 

розкриваючи у мовчанні глибину їх значення. [5] Психологічна пауза дуже часто збігається з 

логічною, оскільки в кожній пісні є свій сюжет і іноді думка емоційно підкреслена. 

Наприклад, у пісні «Іванку, Іванку» у кінці рядків «Лавочка тоненька,// Вода студененька,// А 

я молоденька» наявна саме психологічна пауза, яка показує глибину переживань дівчини; 

або в пісні «В кінці греблі шумлять верби» у рядках «Ой немає козаченька – Поїхав за 

Десну//…». 

Віршова, метрична, або строфічна пауза служить засобом ритмічної організації, 

відділяючи один рядок від іншого (власне віршова пауза) або з’являючись у середині рядка 

(цезура). [6] Наприклад, у пісні «Несе Галя воду» рядки «Гаю ж моя Галю» і «Дай води 

напиться» розділені строфічною паузою, яка співпадає з фізіологічною та синтаксичною. А 

пісня «Цвіте терен» має віршову, фізіологічну та синтаксичну паузи в рядках А я, молода 

дівчина,// Та й горя зазнала».  

Фізіологічна пауза – зупинка, зумовлена не переживанням, а фізичним станом мовця і 

необхідна для того, щоб набрати нову порцію повітря в легені. Цей різновид паузи наявний у 

всіх піснях і співпадає з іншими паузами, найчастіше такими як віршована і логічна. 
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Морфологічні засоби. Також важливим для мелодійності тексту є використання 

нестягнених форм прикметників. У роботі було виписано нестягнені форми прикметників у 

кожній пісні, наприклад, «вечірняя зоря», «рідная». 

Іноді на вибір нестягнених форм прикметників впливає темп мовлення: при швидкому 

темпі (розмовний стиль вимови) вживаються коротші варіанти, а при повільному (книжний 

стиль вимови) – повні.  

Морфологічними засобами мелодійності в українських народних піснях є 

використання пестливих форм іменників та прикметників, а також префікси, частки, дієслова 

з наявними або навпаки прибраними кінцевими голосними: «ж», «б»-«би», «зводить», 

«питать», «вкоротити». 

Загалом було досліджено тексти 19 пісень. Далі наведемо приклади аналізу цих 

текстів, що виявляє ті мовні і мовленнєві засоби, що створюють мелодійність.   

Приклади аналізу 

«Ой у вишневому саду»  

У пісні наявні такі засоби: 

Фонетичні – всього 40 збігів «приголосний-приголосний», нестягнена форма 

прикметника - «вечірняя зоря»; 

Лексичні – дієлсово «проснутися»; іменник «отвіт»; 

Морфологічні – пестливі форми слів: іменники «соловейко», «матінка»; 

Інтонаційні – 

Ти, милий мій, а я твоя,//(с,ф,в,п) 

зійшла вечірняя зоря//(ф,в,п) 

Проснеться матінка моя,//(ф,с,в) 

буде питать, де була я. 

Проснеться матінка моя,//(ф,с,в,) 

буде питать, де була я.(с,ф,в,л) 
 

«Сонце низенько, вечір близенько» 

Фонетичні – 84 збіги «приголосний-приголосний»; 

Лексичні – іменник «хустина»; 

Морфологічні – пестливі форми: прислівники «низенько», «близенько»; іменники 

«серденько», «рибонька» «ніженьки» «річенька» «рученька». 

Інтонаційні –  

Ой вийди, вийди, серденько Галю,//(ф,в,п,с) 

Серденько, рибонько, дорогий кришталю!//(ф,л,с) 

Ой вийди, вийди, не бійсь морозу –//(ф,с,в) 

Я твої ніженьки в шапочку вложу.//(ф,л) 
 

«Місяць на небі, зіроньки сяють» 

Фонетичні – 34 збіги «приголосний-приголосний»; 

Лексичні – дієслова «мерти», «любитися», «вкоротити», «зводить»; 

Морфологічні – пестливі форми: іменники «серденько», «зіроньки», «нічка»; 

Інтонаційні –  
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Пісня та мила, пісня та люба,//(ф,с,п) 

Все про кохання, все про любов.//(ф,с,л) 

Як ми любились та й розійшлися,//(ф,с,п) 

Тепер навіки зійшлися знов.//(ф,л) 
 

«Їхали козаченьки степом-долиною» 

Фонетичні – 43 збіги «приголосний-приголосний»; 

Лексичні – дієслово «отвічала»; 

Морфологічні – пестливі форми: іменники «козаченьки», «дівчинонька»; прикметник 

«старенька»; 

Інтонаційні –  

Коса в'ється до пояса,//(ф,с,в) 

В'ється за плечами,//(ф,с,л) 

Поїхали, дівчинонько,//(с) 

З нами козаками.//(ф,л) 
 

«Іванку, Іванку» 

Фонетичні – 83 збіги «приголосний-приголосний»; 

Лексичні – іменник «няньо»; 

Морфологічні – іменники «ярок», «лавочка», «нянько», «серденько», форма імені 

«Іванко»; прикметники «тоненький», молоденький, «студененький»; прислівники 

«темненько», «тихенько», «вечерком»; 

Інтонаційні –  

Лавочка тоненька,//(с) 

Вода студененька,//(ф,с) 

А я молоденька.//(ф,л,п) 

Могла б ся зломити,//(с) 

Могла б ся зломити,//(ф,с,п) 

Жаль мі ся втопити.//(ф,л) 
 

«Лугом іду, коня веду» 

Фонетичні – 104 збіги «приголосний-приголосний»; 

Лексичні – дієслова «женихатися», «розраяти»; іменники «куча», «женихи»; 

Морфологічні – іменники «козаченько», «батенько»; прикметник «багатенький» - ж.р. 

Інтонаційні – 

Хоч і сватай, хоч не сватай,//(с,ф,в) 

Хоч ти не цурайся,//(с,ф,п) 

Щоб та слава не пропала,//(с,ф,в) 

Шо ти женихався.//(с,ф,л) 
 

«При долині кущ калини» 

Фонетичні – 35 збігів «приголосний-приголосний» 

Інтонаційні –  

Якось ранньою весною//(ф,в) 

Козак бравий прискакав.//(ф,л) 
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Милувався/(ф) довго мною,//(ф,с,п) 

А тоді з собою взяв.//(ф,л) 
 

«Ой у полі криниченька» 

Фонетичні – 32 збіги «приголосний-приголосний» 

Морфологічні – Пестливі форми: «криниченька», «водиченька», форма імені, 

звертання «Романочку»; 

Інтонаційні – 

Роман воли покидає,//(ф,с,в) 

Катерину переймає.//(с,л) 

Катерину переймає,//(ф,с,в) 

З відер воду виливає.//(ф,л) 
 

«Зелене листя, білі каштани» 

Фонетичні – 118 збігів «приголосний-приголосний»; 

Лексичні – прислівник «трудно» дієслово «дізнали»; 

Морфологічні – Пестливі форми: іменник «річенька» , прикметник «миленький»; 

Інтонаційні – 

Любила хлопця/(ф,в) півтора року,//(ф,с,п,в) 

Поки не взнали вороги збоку.//(ф,л) 

А як узнали –/(ф, в,с) розщебетали,//(ф,с,п) 

Бодай же вони щастя не знали.//(ф,л) 
 

«Цвіте терен» 

Фонетичні – 48 збігів «приголосний-приголосний»; 

Морфологічні – Пестливі форми: іменники «вечеронька», «нічка», «кріселечко», 

«віконце»; прикметник «миленький»; 

Інтонаційні – 

А я, молода дівчина,//(ф,с,в) 

Та й горя зазнала,//(ф,с,п) 

Вечероньки не доїла,//(ф,с,п) 

Нічки не доспала.//(ф,л) 
 

Висновки. Мелодійність текстів українських пісень – це та милозвучність, що 

виявляється в поетичному тексті. 

Фонетичними засобами милозвучності в текстах українських пісень є звучність, 

висока частота реалізації голосних фонем у мовленні, алітерація та асонанси, «фонетичні 

синоніми», інтонація (різні типи пауз). 

До морфологічних засобів милозвучності, виявлених у текстах українських пісень, 

належать використання нестягнених форм прикметників, пестливі форми іменників та 

прикметників, префікси з наявними або навпаки прибраними кінцевими голосними. 
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Анотация. Статья посвящена изучению речевой мелодики украинских народных лирических 

песен. Показано, какие фонетические, лексические, морфологические и синтаксические средства 

влияют на мелодику украинских песен. Новизна исследования заключается в систематизации 

языковых средств, наличие которых способствует речевой мелодики украинских лирических песен. 

Ключевые слова: мелодика речи; лирические песни; вокализация; фонетический вариант; 

пауза. 

Abstract. The article describes a study of the speech melody of Ukrainian folk love songs. It is shown 

which phonetic, lexical, morphological and syntactic means influence the melody of Ukrainian songs. The 

novelty of the research lies in the systematization of language means, the presence of which contributes to 

the speech melody of Ukrainian love songs. 

Keywords: Speech melody, love folk songs, vocalisation, phonetic variant, pause. 
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ПАРОНИМЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА  

КАК ИНОСТРАННОГО И ПРИЁМЫ ИХ РАЗГРАНИЧЕНИЯ 
Данная статья посвящена проблемам паронимы при изучении русского языка как 

иностранного. Основная задача исследования определить, что такое паронимы, их группы, 

проанализировать какие бывают типы паронимов и их универсальные характеристики. Особое 

внимание уделено важностью паронимов при изучении русского языка как иностранного, и приёмы 

их разграничения. 

Ключевые слова: пароним, паронимия, словарь паронимов, полные паронимы, неполные 

паронимы, частичные паронимы. 
 

Вступительная часть. Правильное употребление паронимов – необходимое условие 

грамотной, культурной речи, и, напротив, смешение их – признак невысокой речевой 

культуры. Поэтому каждый из нас должен стремиться увеличению своего словарного запаса, 

к грамотному использованию слов, ведь наша речь – это показатель нашей образованности. 

Этим и обусловлена актуальность данной работы, целью которой является рассмотрение 

явления паронимов и их типы, важности уделения внимания паронимам при изучении 
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русского языка как иностранного, а также проектирование и создание учебного электронного 

комплекса, направленного на изучение паронимов для студентов-иностранцев. 

Основная часть. Паронимия (от греч. «возле», «при» + «имя») – частичное звуковое 

сходство слов при их семантическом различии (полном или частичном). Также термином 

«паронимия» принято называть такое явление в речи, когда два слова, в какой-то мере 

сходно звучащие, но имеющие разное значение, ошибочно употребляются одно вместо 

другого. 

Heкoтopыe aвтopы пoнимaют явлeниe пapoнимии pacшиpeннo, oтнocя к пapoнимaм 

любыe близкиe пo звyчaнию cлoвa, нeзaвиcимo oт тoгo, oднoкopeнныe oни или нeт, т.e. 

пapoнимaми пpизнaют и тaкиe cлoвa, кaк дpeль – тpeль, лaнцeт – пинцeт, фapш – фapc. 

Бoльшинcтвo лингвиcтoв cчитaeт, чтo пapoнимия oxвaтывaeт лишь poдcтвeнныe cлoвa, 

имeющиe звyкoвoe пoдoбиe. 3вyкoвaя близocть иx и cxoдcтвo в знaчeнияx oбъяcняютcя тeм, 

чтo y ниx oдин и тoт жe мopфoлoгичecкий кopeнь [6, c. 9].  

Паронимы (гр. para - возле + onima - имя) – это однокорневые слова, близкие по 

звучанию, но не совпадающие в значениях: подпись – роспись, одеть – надеть, главный – 

заглавный.  

Паронимы, как правило, относятся к одной части речи и выполняют в предложении 

аналогичные синтаксические функции. 

Паронимами называются разные по значению слова, сходные по произношению, 

лексико-грамматической принадлежности и, как правило, родству корней: адресат – 

адресант, вдох – вздох, земельный – земляной и многие другие [2, c. 43]. 

Содержание понятия паронимов может быть представлено несколько иначе: 

паронимами называются близкие по звучанию однокоренные слова, относящиеся к одной 

части речи и одному семантическому полю (обширное объединение слов, связанных по 

смыслу, обусловливающих и предопределяющих значения друг друга), но имеющие, как 

правило, разные значения. Место ударения при этом несущественно [1, c. 57]. 

Паронимы представляют собой весьма значительный пласт лексики. Являясь (наряду 

с синонимами, антонимами и омонимами) одним из компонентов лексической системы 

языка, они занимают в ней свое особое место. К сожалению, между учеными имеются 

серьезные разногласия в понимании самой сущности паронимии, что, естественно, находит 

отражение и в существующих словарях паронимов. Однако есть и свойства, универсальные 

для паронимов, независимо от расхождений в толковании этого термина (см. табл. 1).  

Таблица 1 

Универсальные характеристики паронимов 

План выражения План содержания 

Частично совпадает (звуковое и графическое 

оформления) 

Частично совпадает и может полностью 

различается 

Учитывая особенности словообразования паронимов, можно выделить следующие 

группы: 

1) паронимы, различающиеся приставками: опечатки – отпечатки, уплатить – 

оплатить; 

2) паронимы, различающиеся суффиксами: существо – сущность, безответный – 

безответственный; командированный – командировочный; 
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3) паронимы, различающиеся характером основы: один, имеет непроизводную основу, 

другой – производную. При этом в паре могут быть: 

а) слова с непроизводной основой и приставочные образования: рост – возраст; 

б) слова с непроизводной основой и бесприставочные слова с суффиксами: тормоз – 

торможение; 

в) слова с непроизводной основой и слова с приставкой и суффиксом: груз – нагрузка. 

С учетом особенностей значения паронимы бывают разных типов [5, c. 113]. 

Полные паронимы – однокорневые слова с ударением на одном и том же слоге, 

которые относятся к одному логико-грамматическому ряду (к одной части речи, одному 

роду, виду и т. д.) и выражают различные смысловые понятия: мелодика-мелодия, земляной - 

земной, взрыть-врыть. 

Неполные паронимы – двучленные группировки однокорневых созвучных слов, в 

которых семантическое размежевание объёма значений не завершено полностью, вызывая их 

сближение, т.е являющиеся синонимами в отдельных значениях: драматический-

драматичный, фантастический-фантастичный.  

Частичные (приблизительные) паронимы – паронимы, различающиеся местом 

ударения, характеризующиеся общностью смысловых понятий и возможным совпадением 

сочетаемости. Например, водный напор – водяной напор, героический подвиг – геройский 

подвиг и т.д. 

Кроме этого, в семантическом отношении среди паронимов могут выделять две 

группы. 

1. Паронимы, различающиеся тонкими смысловыми оттенками: длинный – 

длительный, желанный – желательный, гривастый – гривистый, жизненный – житейский, 

дипломатичный – дипломатический. Таких паронимов большинство, их значения 

комментируются в лингвистических словарях (толковых, словарях трудностей, словарях 

однокорневых слов, словарях паронимов). Многие из них характеризуются особенностями в 

лексической сочетаемости: экономические последствия – экономичное ведение хозяйства, 

богатое наследство – тяжелое наследие; выполнять задание – исполнять песню. 

2. Паронимы, резко различающиеся по смыслу гнездо – гнездовье, дефектный – 

дефективный. Таких единиц в языке немного. [4, c. 62] 

Особую группу паронимов составляют такие, которые отличаются функционально-

стилевой закрепленностью или стилистической окраской: работать – сработать, жить – 

проживать. 

Паронимы могут относиться к разным частям речи: 

Таблица 2 

Паронимы, которые относятся к разным частям речи 

Существительные 
невежа – невежда; абонемент – абонент; орудие – оружие; жар – жара; 

гарант – гарантия. 

Прилагательные 
горячий – горячительный; дефектный – дефективный; жестокий – жесткий; 

скрытый (о вещи) – скрытный (о человеке); военный – воинский – войсковой. 

Наречия жестко – жестоко; сыто – сытно; безответно – безответственно. 

Глаголы 
пошлите – (неправильное употребление глагола идемте) – пошлите (послать) – 

пошлите от пошлить. 
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При изучении русского языка как иностранного очень важно уделять внимание 

паронимам. Потому что для студентов-иностранцев, в первую очередь, представляется 

необходимым различать слова по значению Наибольшую трудность для студентов-

иностранцев, конечно, представляют слова-паронимы, потому что у них нет резких 

семантических различий (в отличие от антонимов и омонимов). Чтобы помочь в 

преодолении этой трудности, важно уделять внимание паронимам при изучения русского 

языка как иностранного. 

При изучении русского языка как иностранного показывает, что решать проблему 

разграничения значений и употребления паронимов возможно при условии осознания 

иностранными студентами этой проблемы, поэтому выявление проблемы, её постановка, 

разработка учебных действий – важные составляющие такого задания. Наблюдение над 

примерами употребления паронимов, соотнесение примеров правильного употребления с 

ошибочными вариантами, построение выводов являются необходимыми компонентами 

занятия поисковой лаборатории [3, c. 146]. 

Вывод. Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что паронимы – это 

такое явление в языке, когда однокоренные слова одной части речи близки по звучанию, но 

различны по смыслу и правописанию. 

Паронимия на сегодняшний день остается одной из самых малоизученных факторов 

языка и явлений речи. 

Паронимами обычно являются слова, образованные от одного корня, но с помощью 

разных аффиксов (суффиксов, приставок). Например, надеть (пальто на себя) – одеть 

(ребенка); экономный (человек) – экономичный (режим) – экономический (кризис); 

эскалатор (подвижная лестница) – экскаватор (землеройная машина); здравица (тост, 

поздравление) – здравница (санаторий). 

Проведенный нами анализ группы паронимов и их типы показал, что в русском языке 

существуют разные группы паронимов, которые различаются приставками, суффиксами и 

характером основы.    

С учетом особенностей значения паронимы бывают такими: 

- полные (абсолютные) паронимы: осуждение – обсуждение, восход – всход и т.д.; 

- неполные паронимы: аристократический – аристократичный, комический – 

комичный и т.д.; 

- частичные (приблизительные) паронимы: водный напор – водяной напор, 

героический подвиг – геройский подвиг и т.д. 

Главное, что мы усвоили при анализе паронимов: в языке паронимы предполагают и 

дополняют друг друга, но в речи исключают друг друга. Например, однокоренные слова 

царский и царственный в русском языке «живут по соседству», а в русской речи «стремятся 

к независимости» друг от друга: царский дворец, покой, экипаж, наряд, подарок, но 

царственный жест, вид; царский конь – конь царя, но царственный конь – величавый, 

горделивый, величественный конь. 
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Abstract. This article is devoted to the problems of paronyms in the study of Russian as a foreign 

language. The main objective of the study is to determine what are paronyms, their groups, to analyze what 

types of paronyms are and their universal characteristics. Particular attention is paid to the importance of 

paronyms in the study of Russian as a foreign language, and methods for distinguishing them. 
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Анотація. Дана стаття присвячена проблемам пароніми при вивченні російської мови як 

іноземної. Основне завдання дослідження визначити, що таке пароніми, їх групи, проаналізувати які 
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Ключові слова: паронім, паронімія, словник паронімів, повні пароніми, неповні пароніми, 

часткові пароніми. 
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ЧОКОНИМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА: ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ 
Работа посвящена проблеме определения лексико-семантических особенностей чоконимов, 

которые функционируют в русском языке. С этой целью раскрыта сущность понятия «чоконим», 
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определены наиболее актуальные лексико-семантические группы чоконимов и объяснены их 

особенности.  

Ключевые слова: чоконим, семантика, лексико-семантическая группа, имена собственные, 

ономастика. 
 

Чоконимы – это названия шоколадных изделий. Как и все имена собственные они 

служат для конкретного называния отдельных предметов действительности и вследствие 

такой специализации имеют некоторые особенности в значении, грамматическом 

оформлении и в функционировании.  

История шоколада уходит глубоко в века. Первооткрывателями этого лакомства были 

еще древние индейцы из племени Майя. Они готовили жидкий шоколад, который считался 

божественным напитком. Они использовали его для поддержания сил, а рецепт 

приготовления бережно хранили и скрывали от других племен. Попадание шоколада в 

Европу связано с именем Ернана Кортеса. Он нагрузил целое судно какао-бобами и 

отправился на родину в Испанию. С этого момента шоколад начал свое триумфальное 

шествие по Европе, стал обязательным утренним напитком европейских аристократов, 

особенно, придворных дам, вытеснив чай и кофе. В Россию шоколад попал во времена царя 

Петра I. Чуть позже различные шоколадные изделия стали приобретать свои названия. В 

связи с этим для их лингвистического исследования в науке появился термин – «чоконим». 

Чоконимы имеют все признаки имен собственных: во-первых, закрепляются за 

определенными видами изделий, во-вторых, способны отличаться в ряду ему подобных, в-

третьих, выделяют особенность обозначаемого предмета. Чоконимы также выполняют 

рекламную функцию, т. е. обращаются к сознанию человека, привлекая его внимание и 

возбуждая интерес к товару. Именно поэтому важно рассмотреть их семантику.  

Нами собрано более 100 названий, которые позволяют выделить следующие 

семантические группы чоконимов (по убывающей):  

 названия, содержащие в себе имена собственные («Иван да Марья», «Рома 

Машка», «Ксюша», «Аленка»). К этой же тематической группе примыкают названия, в 

которых присутствуют имена героев детских произведений и сказок («Лиса Алиса», 

«Дюймовочка», «Незнайка», «Буратино», «Карабас Барабас», «Щелкунчик», «Морозко», 

«Мальвина», Храбрый Аладдин», «Красная шапочка», «Русалочка»). Интересны названия 

конфет «Курага Петровна», «Чернослив Иванович» и «Былина Никитин», Особенность 

данных наименований заключается в том, что в качестве имен в них 

выступают нарицательные существительные; 

 названия, содержащие в себе названия произведений художественной 

литературы («Алые паруса», «Три медведя», «Красная шапочка», «Сказки Пушкина», 

«Герасим и Му-Му», «Кот в сапогах», «Маша и медведь»); 

 названия, содержащие в себе названия растений («Ромашка», Одуванчик», 

«Василек», «Маргаритка», «Подсолнушки», «Красный мак»); 

 названия, содержащие в себе названия животных и птиц («Мишка 

косолапый», «Петушок», «Ласточка», «Буревестник», «Золотой фазан», «Птица дивная», 

«Молочко любимой птички», «Бешеная пчелка», «Белочка», «Веселый журавль», «В гостях у 

пчелки»); 
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 названия, содержащие понятия из области искусства («Муза», «Былина», 

«Шоколадный блюз», «Элегия», «Сонет», «Танго», «Ария», «Баядерка», «Вишневая 

мелодия», «Мазурка», «Степ», «Загадка»; 

 названия, содержащие названия космических объектов («Лунный свет», 

«Марс», «Орион», «Млечный путь», «Сатурн», «Звездный метеорит», серия конфет 

«Зодиак», «Телец», «Стрелец», «Близнецы» и т. д); 

 названия, содержащие в себе географические названия («Кара-Кум», «Старый 

Арбат», «Киев вечерний», «Черноморочка»). 

Отметим, что наибольшее число чоконимов соотносится с антропонимами (первая 

группа) и поэтонимами (вторая группа). Однако во второй группе нами фиксируются 

названия различных литературных произведений («Красная шапочка», «Золотой ключик», 

«Кот в сапогах») и произведений устного народного творчества («Тетушка-метелица»). 

В четвертой группе, связанной с названиями животных, мы видим, что ссновой для 

некоторых чоконимов послужили и имена вымышленных животных: «Дракончик», 

«Маленький Дракоша». Однако подобных примеров нет в третьей группе, связанной с 

названиями растений: «Барбарис». «Гвоздика», «Орешек», «Василёк», «Ромашка», «Красный 

мак», «Вишня», «Красный мак», «Фруктовое тоффи», «Лимонная». 

Добавим, что есть и так называемые нейтральные чоконимы. Мы заметили наличие в 

таких названиях шоколадных конфет большое количество уменьшительно ласкательных 

форм: «Клюковка», «Енотик», «Мишка-Шалунишка», «Левушка», «Ивушка». 

В некоторых названиях шоколадных конфет при оформлении используются 

сознательные нарушения орфографической нормы, которые содержат в себе 

дополнительный смысл. Среди них: 

 написание отдельных частей слова с заглавной буквы: «ШокоШоу», 

«КаПризка», «ПилотАЖ»; 

 включение в написание названия небуквенных элементов: «Фокстрот» – замена 

буквы Ф на скрипичный ключ, «Фрукт & блюз»; 

 «Абалдеть» – буква О исправлена на А. 

Выводы. Приведенное выше дает основания утверждать, что наиболее 

распространенной группой чоконимов являются названия, мотивированные именами людей 

и названиями популярных произведений художественной литературы. Мы связываем эту 

тенденцию с тем, что подобные названия являются более понятными, близкими для 

потребителей шоколадных изделий и в большей степени вызывают нейтральные или 

положительные ассоциации. 
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Abstract. The work is devoted to the problem of determining the lexical and semantic features of 

choсonyms that function in Russian. For this purpose, the essence of the concept “choconym” is revealed, 

the most relevant lexical and semantic groups of choсonyms are identified and their features are explained. 

Key words: choconym, semantics, lexical-semantic group, proper names, onomastics. 
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КОНЦЕПТОСФЕРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА КАК 

ОТОБРАЖЕНИЕ АВТОРСКОЙ МОДЕЛИ МИРА В ТВОРЧЕСТВЕ  

Р. БРЭДБЕРИ 
В статье рассматривается понятие «концепт» и особенности концептосферы в 

творчестве американского писателя рубежа ХХ–ХХI века Р. Брэдбери на примере его произведений 

«Вино из одуванчиков», «451 градус по Фаренгейту», «Золотой змей, серебряный ветер», 

«Девятнадцатая лунка», «Сверчок на печи» и «Лиса в лесу». Подчеркивается, что концепты 

HUMAN (ЧЕЛОВЕК) и NATURE (ПРИРОДА), LIFE (ЖИЗНЬ), OLD AGE (ВОЗРАСТ), WINE (ВИНО), 

EVIL (ЗЛО), DEATH (СМЕРТЬ), SOLITUDE (ОДИНОЧЕСТВО), UNCERTAINTY (НЕУВЕРЕННОСТЬ), 

SADNESS (ГРУСТЬ), MARRIAGE (СУПРУЖЕСКАЯ ЖИЗНЬ), LOVE (ЛЮБОВЬ), FRIGHT (СТРАХ), 

HAPPINESS (СЧАСТЬЕ) являются наиболее частотными в произведениях автора.  

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, концепт, концептосфера.  
 

Антропоцентрические тенденции в лингвистике конца XX – начала XXI веков 

обозначили проблему языковой личности Определение системы средств ее выражения 

представлено не только стилистически, но и идиостилистически в рамках художественного 

стиля автора. Представление восприятия мира художника выражено прежде всего теми 

языковыми средствами выражения, которые создают особый фон индивидуальной 

ощущаемости текста. 

В художественном тексте языковая личность осознается как языковая личность 

автора, характеризующаяся спецификой своей языковой картины мира и словаря, который 

составляет основу этой картины. 

Что касается Р. Бредбери, то это знаковая фигура в литературе ХХ века. 

В существующей научно-критической литературе о писателе исследованы многие проблемы 

его творчества: идейно-тематическое содержание художественного наследия автора 

(Л. Геллер, М. Киселева, М. Менгелин, А. Салливен и др.), общие и частные проблемы его 

творчества (J. Eller, W. Touponce, S. Weller, Д. Моуджин и др.), жанровая природа 

произведений (К. Вулф, А. Маркина, М. Менгелинг, Т. Тимошенкова, K. Hiner), проблемы 

поэтики (В. Новикова, Д. Уатт, D. Kollar), лингвостилистические особенности письма (Е. 

Горенко, R. Reid, J. Weist). Но многочисленные исследования недостаточны для полного 

раскрытия своеобразия философии писателя. Дискуссионными остаются некоторые аспекты 

mailto:ikram96tm@gmail.com
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мировоззрения Р. Брэдбери, касающиеся особой концепции мира, перспектив его развития и 

места человека в нем, что дает возможность исследовать концептосферу антиутопических 

воззрений писателя через своеобразие концептуальных средств его выражения. 

Художественный мир писателя формируют индивидуально-авторские 

художественные концепты. Но для их исследования нужно знать, что представляет собой 

концепт, который стал предметом описания в трудах таких ученых, как С.А. Аскольдов, Н.Д. 

Арутюнова, А.П. Бабушкин, А. Вежбицкая, С.Г. Воркачев, В.И. Карасик, Н.А. Красавский, 

Е.С. Кубрякова, Д.С. Лихачев, А.В. Рудакова, Э. Сепир, Г.Г. Слышкин, Ю.С. Степанов, 

И.А. Стернин, Б. Уорф и др. 

Несмотря на активное изучение природы концепта, методов его исследования и 

способов выражения, единый подход к решению проблемы концепта отсутствует. 

Дискуссионными являются также вопросы о структуре концепта и возможности его 

моделирования, о соотношении концепта и его репрезентаций, взаимосвязи концепта и 

значения языковых единиц, его объективирующих. 

Исследование художественного концепта невозможно без анализа текста 

как целостной системы, т.е. самоценного эстетического явления. Одним из важнейших 

аспектов является выявление закономерностей организации языковых средств в конкретном 

художественном тексте и их роли в выражении индивидуально-авторских концептов 

мировоззрения писателя. 

Актуальность исследования определяется, с одной стороны, необходимостью 

изучения художественного концепта, а с другой – недостаточной разработанностью методов 

выявления концептуальных смыслов в художественном тексте, а также неоднозначностью 

подходов к способам языковой и речевой репрезентации художественных концептов 

в идиостиле писателя. 

Объектом исследования – произведения автора “Dandelion Wine” 

(«Вино из одуванчиков») и “45 Fahrenheit” («451 градус по Фаренгейту») и рассказы 

“The Golden Kite, the Silver Wind” («Золотой змей, серебряный ветер»), “The Nineteenth” 

(«Девятнадцатая лунка») “The Cricket on the Hearth” («Сверчок на печи») и “The Fox and 

the Forest” («Лиса в лесу»). 

Предмет исследования – являются индивидуально-авторские концепты Р. Брэдбери. 

Цель работы – определить структуру концептосферы произведений Р. Бредбери 

«Вино из одуванчиков», «451° по Фаренгейту», «Золотой змей, серебряный ветер», 

«Девятнадцатая лунка», «Сверчок на печи» и «Лиса в лесу», охарактеризовать языковые 

способы объективации индивидуально-авторских концептов Р. Брэдбери. 

Достижение поставленной цели конкретизируется в следующих задачах: 

1) выявить специфику художественного концепта как средства реализации 

языковой личности писателя; 

2) выделить индивидуально-авторские художественные концепты в исследуемых 

произведениях Р. Брэдбери; 

3) проанализировать особенности авторского выбора тех или иных 

лингвоконцептуальных средств для раскрытия данных концептов; 
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4) определить и описать систему базовых ценностей художественного мира 

Р. Брэдбери. 

5) создать веб-сайт на основе исследуемого материала. 

В работе используются следующие методы исследования: компонентный, 

контекстуальный и концептуальный анализ. 

Научная новизна исследования заключается в том, что лингвокогнитивный подход, 

при котором творческая индивидуальность Р. Брэдбери раскрывается в формах языковой 

объективации его художественных концептов, тем самым раскрывая вопрос идиостиля 

писателя. В работе разработана структура художественного концепта как средства 

репрезентации авторских смыслов, выделены способы лингвоконцептуального выражения 

индивидуально-авторских концептов художественного мира писателя. 

Теоретическое значение роботы заключается в комплексном подходе, 

синтезирующем лингвостилистический и литературоведческий анализы текста, что 

позволяет в дальнейшем продолжить исследование теоретической базы 

лингвостилистического анализа и литературоведческого анализа в единстве его формы и 

содержания.  

Практическое значение исследования обусловлено тем, что разработанный веб-сайт 

может быть использован в учебном процессе при изучении курсов «Стилистика» и «История 

зарубежной литературы» студентами филологических специальностей в высших учебных 

заведениях. 

Так, термин «концепт» является ключевым в современной когнитивной лингвистике. 

Количество научных работ, исследующих эту тему постоянно растет, но на многие вопросы, 

такие, как, например, структура концепта, общей точки зрения пока нет. Безусловно, 

некоторыми авторами (Е. Кубрякова, Д. Лихачев, В.А. Маслова и другие) были предприняты 

успешные попытки по разрешению данной проблемы, но прийти к единой точки зрения пока 

не удалось. С другой стороны, по многим вопросам, таким, как, соотношение значения слова 

и концепта, понятия и концепта, большинством исследователей выработана единая точка 

зрения. Осмысление концепта как когнитивной категории является многоаспектным 

процессом, затрагивающим как один язык: в синхронии и диахронии, так и несколько языков 

и представляет несомненный интерес для исследователей. 

Другим немаловажным понятием когнитивной науки есть картина мира, которая 

лежит в основе восприятия человеком или социумом мира, и является основой 

индивидуального или общественного самосознания. Соотношение концептуальной и 

языковой картины мира является важным вопросом современной когнитивной науки. 

Языковая картина мира, исторически сложившаяся в обыденном сознании данного 

языкового коллектива и отраженная в языке совокупность представлений о мире, 

определенный способ концептуализации действительности. Понятие языковой картины мира 

восходит к идеям В. фон Гумбольдта и неогумбольдтианцев (Вайсгербер и другие) о 

«внутренней форме языка», с одной стороны, и к идеям американской этнолингвистики, в 

частности так называемой «гипотезе лингвистической относительности» Сепира-Уорфа, – с 

другой. Языковая картина мира антропо- и этноцентрична. Она представляет собой 

совокупность знаний о мире, отраженных в лексике, грамматике, фразеологии. Каждый 
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этнос обладает своей собственной языковой картиной мира. Вместе с тем, концептуальная 

картина мира может быть различной у представителей разных профессий, говорящих на 

одном языке, и напротив – сходной у носителей двух разных языков. Картина мира является 

основой индивидуальных и общественных знаний о мире. Она создает общую для данного 

социума когнитивную структуру, делая во многом сходными представления людей об 

окружающей действительности, что позволяет им вступать в процесс обмена информации, 

проще говоря, коммуникации. Каждый естественный язык отражает определенный способ 

восприятия и организации (концептуализации) мира. Выражаемые в нем значения 

складываются в некую единую систему взглядов, своего рода коллективную философию, 

которая навязывается в качестве обязательной всем носителям языка. Свойственный 

данному языку способ концептуализации действительности отчасти универсален, отчасти 

национально специфичен, так что носители разных языков могут видеть мир немного по-

разному, через призму своих языков. Итак, каждый язык «рисует» свою картину, 

изображающую действительность несколько иначе, чем это делают другие языки. 

Реконструкция языковой картины мира составляет одну из важнейших задач современной 

лингвистической семантики [1, с. 123]. 

Концептосфера – область мыслительных образов, составляющих знания людей. 

Семантическое пространство языка – часть концептосферы, получившая средства 

выражения в системе языковых знаков – слов, фразеосочетаний, синтаксических структур.  

Художественные концепты диалогичны, поскольку связаны с множеством 

одновременно значимых точек зрения. Порождающее и воспринимающее сознание в этом 

смысле равноценны. 

Говоря о концептуальном пространстве произведений Р. Бредбери, в частности 

романа автора “Dandelion Wine” («Вино из одуванчиков»), можно выделить такие концепты, 

как LIFE (ЖИЗНЬ), OLD AGE (ВОЗРАСТ) и WINE (ВИНО) как наиболее частотные.  

Говоря о лексических репрезентантах концепта LIFE можно выделить такие единицы, 

как “alive”, “to live”, “to wake up”, “to move”, которые можно неоднократно встретить в 

данном произведении, но также и “regret”, “sadness”, “loneliness”.  

Для Р. Брэдбери концепт OLD AGE объединяет в себе такие понятия, как “coldness”, 

“coolness”, с одной стороны, и “wisdom”, “harmony with nature”, “knowledge”, “experience”, 

“eternity”, “memory”, с другой.  

Концепт WINE включает в себя следующие понятия: “summer”, “medicine”, “balm”, 

“memory”, “time”.  

Так, мы видим, что в творчестве автора есть часто употребляемые слова-образы, 

слова-мотивы, которые, повторяясь, обогащаются, меняются, в них вкладывается 

собственный смысл, но только отчасти соответствующий словарному. Это и есть концепты, 

составляющие ядро творчества Р. Брэдбери.  

Описав наиболее ярко выраженные концепты романа «Вино из одуванчиков», можно 

сделать вывод, что смещение углов зрения (например, характеристика концепта OLD AGE 

с позиции возраста героев), является особенностью стиля Р. Брэдбери. И поэтому в сознании 

читателя создается многогранный образ концепта, на основе которого он может построить 

свою модель видения мира.  
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Проведенное исследование позволяет заключить, что для Р. Брэдбери важно не 

столько ядро концепта, сколько его периферия.  

Так, например, ЖИЗНЬ писатель видит не только как «период времени между 

рождением и смертью», но и как «дар», включающий в себя не только «радость», «любовь» и 

«наслаждение», но и «одиночество», «печаль» и «сожаление».  

СТАРОСТЬ для Р. Брэдбери – это не просто «последние годы жизни человека», это 

«опыт», «мудрость», «знание», «память», некая «холодность» в общении с окружающими, 

«гармония с природой».  

ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИКОВ – не «алкогольный напиток», а «пойманное и 

закупоренное в бутылки лето», «память», «время», «лекарство всех времен».  

В этом и кроется своеобразие поэтической картины Р. Брэдбери.  

Кроме того, одной из ведущих тем в исследуемом произведении является и вечное 

противостояние ПРИРОДЫ (ЕСТЕСТВЕННОГО) И ГОРОДА / МАШИН 

(АНТРОПОГЕННОГО). Эту оппозицию автор реализует при помощи специально 

отобранных лексем “civilization” – “town”, “seven veils of unreality (town)”, “nails of parlours”, 

“tin moat of the city” – с одной стороны, “wilderness”, “meadows”, “triumph (of the wilderness)”, 

“grass” с другой [2]. 

Структура концептосферы романа и “45 Fahrenheit” («451 градус по Фаренгейту») 

определяется взаимодействием четырех интегральных концептов: противопоставленных 

концептов ЖИЗНИ и СМЕРТИ и концептами ЧЕЛОВЕКА и ПРИРОДЫ. 

Противопоставление ЖИЗНИ и СМЕРТИ не абсолютно. СМЕРТЬ (как и ОГОНЬ) может 

означать и Апокалипсис, и Катарсис, очищение, ведущее к духовному возрождению и 

гармонии с природой. 

Наиболее частотными в рассказах Р. Брэдбери “The Golden Kite, the Silver Wind” 

(«Золотой змей, серебряный ветер»), “The Nineteenth” («Девятнадцатая лунка») “The Cricket 

on the Hearth” («Сверчок на печи») и “The Fox and the Forest” («Лиса в лесу») являются такие 

концепты, как ЗЛО (EVIL), ЖИЗНЬ (LIFE), СМЕРТЬ (DEATH), ОДИНОЧЕСТВО 

(SOLITUDE), НЕУВЕРЕННОСТЬ (UNCERTAINTY), ГРУСТЬ (SADNESS), 

СУПРУЖЕСКАЯ ЖИЗНЬ (MARRIAGE), ЛЮБОВЬ (LOVE), СТРАХ (FRIGHT), СЧАСТЬЕ 

(HAPPINESS) и др. 

Концепт ЗЛО (EVIL) представлен такими единицами: “a pack of evil dogs, vile, startled, 

horrible”, которые в рассказе “The Golden Kite, the Silver Wind” составляют периферию 

данного концепта, тогда как “demon” и “terrify” – ядерную зону. 

В рассказах в ядро также включаются такие лексемы, как “black colour”, “hell”, 

“torture”. “Dying”, “funerals”, “vice”, “war”, “madness” являются периферией. ЗЛО 

воспринимается автором как стихия, способная к разрушению, нагнетанию ужаса.  

Концепт ЖИЗНЬ (LIFE) в данных рассказах представлен лексемами “sun”, “sunlight”, 

“bright day”, “rush”, “bustle”, “joy”, ““fruit”, “tree, “build, “business”, “way” (“avenue”, “road”, 

“street”, “highway”) – ядерная зона. Периферию составляют “good luck”, “water”, “warmth”, 

“wind”, “get going”, “finding something”, “searching and hiding”, “car”. Приядерная зона 

представлена лексемами “memory”, “glancing ahead”, “stirring”, “safety and house”, “laughing 

and smiling”, “crowd” и “being welcomed”.  
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Концепт СМЕРТЬ (DEATH) репрезентирован такими единицами языка, 

составляющими его ядро, как “demon”, “pandemonium”, “shadows”, “disease”, “funerals”, “put 

an end and ground to a halt”, “destroy”, “eclipse”, “weep”, “go”, “leave and slip away”, (“winter”) 

“ashes”, “pass over”, “fade out”, “back off”, “vanish”, “gone”, “empty”. Приядерная область 

включает лексемы “ancient”, “autumn fruit”, “weak and poor”, “poison”, “sicken and sickness”, 

“be ill”, “scream”, “break”, “tremble”, “starve”, “forget”, “fall”, “torture”, “hit”, “blood”, 

“struggle”. Периферия состоит из “fire”, “burn”, “explode”, “poverty”, “winter wind”, “accident”, 

“killing”, “speeding car”. 

Концепт ОДИНОЧЕСТВО (SOLITUDE) выражен в рассказах посредством следующих 

языковых средств: ядерная зона представлена лексемами “dusk”, “night”, “late”, “dark”, “road” 

(“avenue”, “street”), “something far back”, “empty path”, “lonely”, “tears”, приядерная – “a single 

street-lamp”, “search around” [4]. 

Так, все многообразие лингвистических средств выражения художественных 

концептов Р. Брэдбери характеризует специфику художественного мира писателя, 

выступающего, в свою очередь, средством выражения авторского мировоззрения и 

философии жизни. 

На основе работы создан информационный веб-сайт «Концептосфера 

художественного текста как отображение авторской модели мира в творчестве Р. Бредбери», 

который содержит словарь основных понятий и терминов обобщает информацию 

по указанной теме, синтезирует полученные знания, а также предлагает пользователям 

проверить знания по теме. Этот информационный веб-сайт будет вспомогательным 

средством для студентов прикладной лингвистики НУК им. адм. Макарова в рамках курсах 

«Стилистика», «Лингвокультурология» и «История зарубежной литературы». 
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ХУДОЖЕСТВЕННОМ НАСЛЕДИИ Н. СПАРКСА 
В статье рассматривается понятие «концепт» и особенности концептосферы в 

творчестве современного американского писателя Н. Спаркса на примере его романа «Дневник 

памяти». Подчеркивается, что концепт ЛЮБОВЬ представлен в произведении автора лексико-

семантическим полем «любовь – возвышенное чувство» и выражается как базовыми словами-

стимулами, так и индивидуально отобранными языковыми единицами. 

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, концепт, концептосфера.  
 

Как известно, в современных гуманитарных науках образ человека находится в центре 

внимания и рассматривается многогранно. Концепты как стереотипы языкового и 

культурного сознания являются источниками культурологической информации о человеке, 

как носителе языка, так как связь языка и мышления отражена в концепте как в ментальном 

образовании, получающем лингвистическую репрезентацию.  

Термин концепт стал активно употребляться в лингвистической литературе с начала 

90-х годов ХХ века и закрепился в культурологии. Слова «концепт» и «понятие» одинаковы 

только по своей внутренней форме: В переводе с латинского “conceptus” означает «понятие», 

от глагола “concipere”, что буквально означает «понятие».  

В современной лингвистике существуют различные способы описания концептов и, 

соответственно, выделяются разные типы концептов: простые и сложные, абстрактные и 

конкретные концепты. Структура уровневого концепта состоит из одного или нескольких 

когнитивных слоев, различающихся по степени абстракции. Структура одноуровневого 

концепта включает чувственный образ и один базовый слой, а многоуровневого – помимо 

базового, несколько других когнитивных слоев. Особую разновидность представляют 

комбинированные структурные типы концептов – одноуровневый сегментный, 

многоуровневый сегментный, многоуровневый уровнево-сегментный [1: 8–9].  

В наши дни понятие «концепт» связано с любым культурным аспектом жизни и 

может рассматриваться путем его восприятия, а также способствовать формированию 

представления о нем. Кроме того, лингвистическое учение сегодня все больше интересуется 

когнитивным аспектом различных явлений. Так, актуальным является процесс 

формирования представления о том или ином явлении, а значит о разных концептах. 

Говоря о статусе концепта в процессе познания и коммуникации, необходимо 

учитывать феноменологический аспект культуры как специфики человеческой деятельности, 

обладающей внутренней целью. По мнению Ю.М. Лотмана, «понятие цели неизбежно 

включает в себя представление о неком конце события. Человеческое стремление 

приписывать действиям и событиям смысл и цель подразумевает расчлененность 

непрерывной реальности на некоторые условные сегменты; осмысление связано 

с сегментацией недискретного пространства» [2].  
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Исследование концептов позволяет провести как лингвистический, так и 

филологический анализ, что, безусловно, будет способствовать более глубокому пониманию 

текста и интенций автора. В данной работе представлен анализ концептосферы произведения 

современного американского прозаика Николаса Спаркса «Дневник памяти» 

(“The Notebook”, 1996), автора романов-бестселлеров на темы христианства, любви, 

трагедии, судьбы и человеческих отношений. Но особое место в творчестве романиста 

занимает роман «Дневник памяти», где главный герой доказывает свою любовь, пронеся ее 

сквозь годы и не теряя надежды на воссоединение со своей возлюбленной. «Когда я начал 

писать «Дневник памяти», – признавался Н. Спаркс, – …я думал только о том, как написать 

лучшую книгу, на которую я способен» [3]. Поэтому и языковые единицы, используемые 

автором в произведении, отличаются большим разнообразием и экспрессивностью. 

Так, актуальность дипломной работы определяется тем, что антропоцентрическая 

научная парадигма в языкознании позволяет взглянуть на язык не как на имманентную 

сущность, а как на средство выражения и формирования “homo sapiens” (“человека 

разумного”) и “homo loquens” (“человека играющего”) и открывает новые перспективы 

для изучения этноцентризма речемыслительной деятельности [4: 34].  

В отличие от других дисциплин когнитивного цикла, в когнитивной лингвистике 

рассматриваются только те когнитивные структуры и процессы, которые свойственны 

человеку как “homo loquens”. А именно, на первом плане находятся: системное описание и 

объяснение механизмов человеческого усвоения языка и принципы структурирования 

языковых знаний. 

Исходя из цели работы формируются следующие задачи: 

1. осуществить обзор критической литературы, в которой исследуется понятие 

«концепт»; 

2. дать определение понятию «концептосфера» литературного произведения; 

3. выявить основные способы репрезентации ключевых концептов исследуемого 

произведения; 

4. выявить особенности концептуальной модели произведения автора «Дневник 

памяти»; 

5. создать веб-сайт с целью систематизации и обобщения знаний студентов по теме. 

Теоретическое значение исследования заключается в решении проблемы 

воплощения базового в концептосфере романа «Дневник памяти» Н. Спаркса концепта LOVE 

как “to grow in love” («расти в любви» ); “to love with all heart and soul” («любить от всего 

сердца и души») и другие. 

Исследуя роман на лингвистическом и филологическом уровне, мы пришли к таким 

наблюдениям, что в произведении писатель использует следующие языковые единицы:  

глаголы и глагольные фразы: “to enjoy” («получать удовольствие»), “to look for love” 

(«искать любовь» ), “to teach the value of love” («учиться ценить любовь» ), “to grow in love” 

(«расти в любви» ); 

именные фразы: “to become inseparable” («стать неразлучными»), “to be 

mine”(«быть моей/ моим»).  
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Также автор использует большое количество речевых оборотов в определении любви, 

например,  

1) устойчивые сочетания: “to steal one’s heart” («украсть чье-то сердце»), “puppy 

love” («щенячья любовь»), “to love with all heart and soul” («любить от всего сердца и 

души»), “to capture one’s heart” («покорить чье-то сердце»), “to rope one’s 

heart”(«привязать чье-то сердце»); 

2) сравнения: “like gold dust in river pans” («как золотая пыль в речных лотках»), “like 

a tornado wind” («как ветер торнадо»); 

3) эпитеты: “happy”(«счастливая»), “deep” («глубокая»), “first” («первая»), “real” 

(«настоящая»), “wonderful” («чудеснаяй»), “rare” («редкая»), “beautiful” («прекрасная»), 

“sweet” («сладкая»), “perfect” («совершенная»); “sudden” («внезапная»),  

4) гиперболы:  

“Our souls were one and never shall they be apart” («Наши души были едины и никогда 

не будут разлучены»),  

“A love that rode on shooting stars and roared like crashing waves” («Любовь, которая 

каталась на падающих звездах и ревела, как грохочущие волны»). 

5) метафоры: 

“It is a great deal of my life and the path I’ve chosen to follow” («Это дело всей моей 

жизни и путь, по которому я выбрал следовать»); 

“A part of you that you keep closed off from everyone” («Часть вас, которую вы прячете 

от всех»). 

Н. Спаркс даёт целые определения любви, используя метафоры. 

Безусловно, писатель также употребляет глаголы “to love” («любить»), “to like” 

(«нравиться»),” to be in love with” («состоять с кем-то в отношениях»), “to fall in love with” 

(«влюбляться в кого-то»), “to adore” («обожать»), словосочетания “love story” («любовная 

история»), “love for someone” («любовь к кому-то»), “to be together forever” («быть вместе 

навсегда»), “to be always together” («быть всегда вместе»). Но данные слова можно считать 

словами-стимулами концепта ЛЮБОВЬ в сознании носителей английского языка, поскольку 

они являются базовыми при выражении понятия любви. 

В ассоциативном поле выделяется целый ряд существительных, которые прозаик 

употребляет для характеристики самого понятия и его составляющих: “the chasm” 

(«бездна»), “the pain” («боль»), “the pleasure” («удовольствие»), “passion and romance” 

(«страсть и романтика»), “companionship” («общение»), “compatibility” 

(«совместимость»), “miracle” («чудо»), “paradise” («рай»), “hurt” («причинить боль»); 

словосочетания: “some thing that made her dizzy” («то, что заставляет голову кружится»), 

“she felt something twitch in side”(«она почувствовала, как что-то зашевелилось внутри») [5]. 

По языковым единицам, выбранным Н. Спарксом, можно сделать вывод о том, что он 

ассоциирует любовь с приятными ощущениями (чуда, рая, страсти, наслаждения, восторга, 

удовольствия, счастья, единства, поддержки), но не идеализирует её, отмечая отрицательные 

стороны чувства (боль, страдание, риск).  

Группы слов, выражающих понятие «страсть» у Н. Спаркса, практически нет, любовь 

его главного героя очень нежная и романтическая. Автор понимает любовь как особые, 
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длительные сердечные отношения, говорит об этом устами главного героя: “Love like that 

happens only once”(«Любовь, которая случается только однажды») [Там же]. 

Анализ концепта ЛЮБОВЬ в романе Н. Спаркса показывает, что он представлен 

лексико-семантическим полем «любовь – возвышенное чувство». Концепт выражается как 

базовыми словами-стимулами, так и индивидуально отобранными языковыми единицами. 

Проанализировав языковые единицы, использованные автором, можно сделать вывод 

о том, что роман «Дневник памяти» отличается глубокой образностью, писатель использует 

различные средства художественной выразительности (устойчивые сочетания, сравнения, 

эпитеты, гиперболы, метафоры). 

На основе работы нами был создан информационный веб-сайт «Языковые средства 

репрезентации концепта ЛЮБОВЬ в творчестве Н. Спаркса», который содержит словарь 

основных понятий и терминов, обобщает информацию по указанной теме, синтезирует 

полученные знания, а также предлагает пользователям проверить знания по теме. Учебный 

веб-сайт будет вспомогательным средством для студентов прикладной лингвистики НУК 

им. адм. Макарова в рамках курсах «История зарубежной литературы» и 

«Лингвокульторология». 
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В наши дни понятие «концепт» связано с любым культурным аспектом жизни и 

может рассматриваться путем его восприятия, а также способствовать формированию 

представления о нем. Кроме того, лингвистическое учение сегодня все больше интересуется 

когнитивным аспектом различных явлений. Так, актуальным является процесс 

формирования представления о том или ином явлении, а значит о разных концептах. 

Говоря о статусе концепта в процессе познания и коммуникации, необходимо 

учитывать феноменологический аспект культуры как специфики человеческой деятельности, 

обладающей внутренней целью. По мнению Ю.М. Лотмана, «понятие цели неизбежно 

включает в себя представление о неком конце события. Человеческое стремление 

приписывать действиям и событиям смысл и цель подразумевает расчлененность 

непрерывной реальности на некоторые условные сегменты; осмысление связано с 

сегментацией недискретного пространства» [1, с. 90].  

Исследование концептов позволяет провести как лингвистический, так и 

филологический анализ, что, безусловно, может способствовать более глубокому пониманию 

текста и интенций автора. Исследование лингвальных средств репрезентации концепта 

в языке писателя позволяет обнаружить принципы организации индивидуально авторских 

концептосфер и глубже понять авторский замысел. Способность некоторых концептов 

приобретать дополнительные значения в пределах художественных произведений 

предоставляет им исключительно индивидуальный характер и позволяет обнаружить 

специфику миропонимания определенного писателя. В то же время понимание содержания 

художественного произведения является процессом взаимодействия концептосфер автора и 

читателя. Опираясь на свой жизненный опыт и имеющиеся фоновые знания, читатель 

пытается распознать тематику и проблематику произведения автора и стремится понять, как 

тот видит мир. Иными словами читатель смотрит на мир произведения и мир автора сквозь 

призму своей картины мира, своими глазами.  

Концепт, согласно Е. Сепиру, содержит в себе тысячи результатов познания, и их 

количество может только увеличиваться [Цит. по: 2, р. 16]. А следовательно, концепт 

является планом содержания языкового знака, то есть, кроме предметной соотнесенности, 

он передает еще и всю коммуникативно значимую информацию [3]. Это указывает на место, 

которое занимает знак в системе языка: его парадигматические, синтагматические и 

словообразовательные связи, то есть то, что Ф. Соссюр называет «значимость» и то, что, в 

конце концов, отображает лингвистическую ценность внеязыкового знака. 

Так, актуальность дипломной работы определяется тем, что антропоцентрическая 

научная парадигма в языкознании позволяет взглянуть на язык не как на имманентную 

сущность, а как на средство выражения и формирования “человека разумного” и “человека 

играющего” и открывает новые перспективы для изучения этноцентризма речемыслительной 

деятельности [4, с. 34].  

Целью данной работы является раскрытие понятия «концепт» и выявление ведущих 

концептов в творчестве выдающегося американского писателяромантика Эдгара Аллана По 

на примере его произведений, а также создание учебного веб-сайта для студентов 

прикладной лингвистики НУК им. адмирала Макарова на основе исследуемого материала. 
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В литературной критике в течение многих лет было представлено огромное 

количество противоречивых взглядов на творчество Э. По. Одни исследователи обращались 

к нему как к представителю американского романтизма (наряду с У. Уитменом, Ф. Купером 

и др.). Другие находили в его произведениях черты символизма.  

Неопределенность в принадлежности автора к литературному течению 

распространялась также и на определение выбора тематики его произведений. Большинство 

из них, как стихотворения, так и рассказы, странные и мистические, порою леденящие душу 

истории. А сам Э. По является основоположником сразу нескольких жанров в истории 

мировой литературы – фантастического, мистического и детективного, в то время, как 

большинство авторов, писавших в этих жанрах, только переосмысливали и дополняли идеи 

писателя, потому как сам по себе фантастикодетективный жанр – новаторский и создать 

что-то новое в нем сложно.  

Но не только причудливая фантазия Э. По повлияла на его произведения. 

Безрадостный жизненный путь писателя наложил неизгладимый отпечаток на все его 

творчество. Э. По прожил короткую жизнь, в которой литература стала для него убежищем, 

попыткой бегства от смертей любимых и близких ему людей, нищеты, жизненных страхов, 

приведших его к безумию и алкоголизму, которые приблизили его преждевременную 

кончину.  

Исследование концептосферы произведений Э. По доказывает, что ярче всего в ней 

представлены концепты, сформированные на основе собственного тяжелого опыта писателя. 

Ранняя смерть его родителей, молодой жены и приемной матери наложила неизгладимый 

отпечаток на все его творчество. Следовательно, концепт DEATH (СМЕРТЬ), так четко 

прослеживаемый в его произведениях, является отпечатком пережитых писателем 

потрясений и выражением его драматических личных переживаний, связанных с потерей 

близких и дорогих ему людей. Обозначенный концепт в той или другой мере присутствует в 

большинстве произведений писателя, таких, как «Убийство на улице Морг», «Падение дома 

Ашеров», «Морелла», «Ворон» и другие. СМЕРТЬ позволяет автору нагнетать и без того 

напряженную атмосферу его произведений, и, на наш взгляд, имеет не автономное значение, 

а дополняет и усиливает другие концепты, которые строят индивидуально авторскую 

концептосферу, как, например, концепт СТРАХ, который у Э. По имеет множество оттенков 

– от простого испуга, нервного возбуждения и беспокойства до ужаса.  

Концепт СМЕРТЬ тесто связан с понятием «танатология» (в значении «учение о 

смерти»), которое встречается в Оксфордском словаре в 1842 г., возможно, впервые. 

Упоминается «Медицинский Лексикон» Р. Данглисона; в дальнейшем понятие или 

образованные от него лексемы используются в справочнике по судебной медицине И. 

Каспера (1861 г., «танатологический раздел»), в статье Дж. Джессе (1881 г., 

«танатологические результаты»), в работе Э. Селоуса (1901 г., «танатологи») [5]. 

В России слово «танатология» фиксируется в 1896 г. в «Большой энциклопедии»: 

«Танатологiя (греч.), учение о сущности и причинах смерти» [6].  

Но в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона (1890–1907) понятие 

«танатология» отсутствует, что, вероятно, говорит о недостаточной распространенности 

данного учения в Европе. 
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Полученные данные позволяют констатировать, что идея о танатологии как 

специальном учении возникает именно во второй половине XIX века. А в начале XX в. 

приоритетным становится медицинский смысл понятия. В 1907 г. Нобелевский лауреат в 

области физиологии и медицины И. Мечников опубликовал книгу «Этюды оптимизма», в 

которой центральное место занимал очерк «О естественной смерти»; в нем автор ссылается 

на Л. Толстого, возмущающегося «против ученых, которые … не в состоянии выяснить ни 

судеб человеческих, ни того, что такое смерть!» [7, с. 90].  

В 1925 г. профессор Г. Шор, ученик И. Мечникова, в монографии «О смерти человека 

(Введение в танатологию)» замечает, что слово «танатология», которое означает учение 

о признаках, динамике и статике смерти» уже перестает быть чуждым и встречается 

в энциклопедических словарях и в иностранной литературе и т.д. [8, с. 19].  

Так, понятие «танатология», ставшее научным термином в XIX веке и впоследствии 

сформировавшееся в понятие «танатологический концепт», или концепт СМЕРТЬ, как и 

концепт ЖИЗНЬ, всегда присутствовало во всех культурах и у всех народов и являлось 

одним из основных в концептосфере и национальном сознании их носителей.  

Танатологический концепт – универсальный для человечества и в связи с этим как 

важнейший элемент культуры он проинтерпретирован в мировой литературе, живописи, 

музыке и скульптуре. Танатологический концепт относится к экзистенциональной группе 

концептов, так как согласно М. Хайдегеру, феномен смерти играет важную роль в вопросе 

о смысле бытия [9].  

Танатологический концепт можно определить как универсальный, 

экзистенциональный концепт, представляющий из себя многоуровневую когнитивную 

единицу, обладающую ядром и тремя сферами выражения: физической, психической и 

символической. Ядро танатологического концепта составляет понятие – «конец бытия». 

Физическая сфера концепта выражена понятием «потеря жизни разными путями» (болезнь, 

убийство, самоубийство и т.д.). Психическая сфера выражается эмоциональными реакциями 

живущих на смерть (плач, отчаяние, депрессия, горе и т.д.). Символическая сфера отражает 

воображаемые образы живущих о смерти (Ад, Рай, Танатос (греч. бог смерти), Небеса и т.д.). 

Танатологический концепт, являясь когнитивной категорией, обладает семантической 

сущностью и соотносим с категориями не только понятия, но и значения языкового знака. 

У Э. По много рассказов и стихотворений, где главной героиней является молодая 

женщина неземной, бесплотной красоты, которую настигает преждевременная смерть. 

Смерть красивой женщины и далее скорбь, порожденная этой смертью, ведущая в царство 

теней или «душевный мир» – тема, которой автор был буквально зачарован, особенно 

в зрелые годы. Внешность этих женщин, их необычные имена – Улялюм, Береника, Лигейя, 

Морелла, – все отсылает к их ангельскому, потустороннему происхождению. Сюжеты этих 

произведений как будто списаны с жизни писателя.  

Например, в рассказе «Морелла» Э. По описывает, как после смерти возлюбленной ее 

душа поселилась в теле ее дочери, которая тоже скончалась.  

Подобный метампсихоз (переселение из одного тела в другое) происходит и с 

Лигейей в одноименной новелле – черноволосой возлюбленной героя, напоминающей по 
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внешности мать писателя, которая после смерти является в виде духа и отравляет свою 

преемницу, а потом вселяется в ее тело.  

В «Элеоноре» и «Беренике» возлюбленные приходятся кузинами герою, обе умирают 

от болезни в расцвете лет, причем в последнем рассказе оказывается, что девушку хоронят 

заживо, приняв летаргию за смерть. 

Потери в жизни писателя определяют тональность его произведений. Смерть родной 

матери в раннем возрасте писателя, которую он совсем не знал, а потом и приемной, 

которую он безмерно любил, оставила неизгладимый отпечаток на его жизни: «Ангелы, 

шепча друг другу, Не могут найти среди своих проявлений любви, Никого более преданного, 

чем «Мать» [10, с. 91] («Моей Матери»). В «Тамерлане» поэт с безграничной нежностью 

говорит о своей матери: «О, она достойна всей Любви! Любви – как это было в детстве…» 

[10, с. 82]. 

Десять лет спустя после заключения брака умирает от туберкулеза его большая 

любовь, его кузина, ставшая женой, Вирджиния Клемм. Э. По, безумно любивший свою 

жену, после ее смерти пытается найти утешение в алкоголе…  

Для писателя смерть – это постоянно переживаемое время в жизни, которое страшит 

его, и он думает о смерти, как о чем-то злом. Так появляется у поэта образ мистического 

фантасмагоричного «ворона» (стихотворение «Ворон»). Э. По использует ворона, как птицу, 

питающуюся падалью – символ смерти. И как приговор звучит «Nevermore», и как горькое 

воспоминание звучит имя «Линор» как идентификация образа скоропостижно умершей 

жены героя. Привязанность героя к своей возлюбленной – напряженная, сильная, нежная, 

которую поэт запечатлевает в словах: «Я любил, был любим, мы любили вдвоем / Только 

этим мы жить не могли» [10, с. 52]. 

«Были оба детьми», «она была дитя» – говорится в поэме автора «Анабель-Ли»; и, 

в действительности, сам Э. По был мало чем иным в повседневных ответственностях жизни. 

Таким образом, вербализованная концептосфера DEATH/СМЕРТЬ в произведениях Э. 

По может состоять из таких концептов, как: 

1.предметно-понятийные концепты, которые выражаются эксплицитными значениями 

слов и выражений: “death”, “to die”, “to kill”, “to murder”, “to be deadly ill”, “to execute”, 

“painless death” и т.д. [11]. 

2. эмоционально-образные концепты, выражающиеся языковыми приемами: 

– метафорами: “to meet one’s death”, “to perish”, “to pass away”, “to be taken”, “to yield 

one’s breath”, “to end one’s days”, “to be no more”, “to drop into the grave” [11]. 

– идиомами: “one’s hour is come”, “one’s days are numbered”, “one’s doom is sealed”, “lie 

at death’s door”, “dance with death” [11]. 

– поговорками: “Death knocks at the door”; “Death stares me-in the face”; “Death is in 

front of an old person and at the young person’s back”; “When death comes it will not go away 

empty” [11]. 

– символами и мифами: «скелет с косой», «песочные часы», «змея», «могила», 

«череп», «фигура в черном плаще» (как греч. Бог Танатос), Инуитская маска смерти и т. д. 

3. ассоциативно-образные концепты, выражающиеся с помощью синестезии, ритма, 

рифмы, графических средств, например, имплицитный смысл – печаль, страдание – заложен 
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в повторе звуков [d] и [i:] в стихотворении «Ворон»: “Darkness there , and nothing more. / Deep 

into that darkness peering, long I stood there wondering, fearing, / Douting, dreaming dreams 

no mortal ever dared to dream before” [11]. 

Э. По хорошо понимал, что в прозе, как и в поэзии, воспринимается не то, что автор 

сказал, а то, что он заставил читателя почувствовать (поэт всегда писал с большой буквы 

слово “Эффект”), и понимал, что глубокая психологическая истина может быть выявлена 

посредством фантасмагории. 

Один из критиков и друзей Э. По заметил: «Зачарованность проблемой смерти у Э. По 

настолько завуалирована, что попытки современных критиков что-либо объяснить ни к чему 

не могут привести» [10, с. 58]. Но Э. По «продолжает искать вечную истину для 

квинтэссенции бытия, в своем стиле он пытается решить ребус времени и изменчивости, 

найти ответ страданию, воскресить любовь в лабиринте жестокости и несправедливости. 

[12]. Таким образом, автор полюбил Смерть, чтобы смягчить жизненную утрату Любви. 

Так, творчество Э. По было озарено светочами, чьи имена: ЛЮБОВЬ, ИСКУШЕНИЕ, 

УЖАС, СТРАХ, ЖИЗНЬ, что на лингвистическом уровне может быть выражено 

одноименными концептами автора в концептосфере DEATH (СМЕРТЬ).  

Исследование концепта DEATH (СМЕРТЬ) в произведениях Э. По в дальнейшем 

может использоваться как для изучения функционирования и активизации других концептов 

концептосферы автора, так и для исследования авторских концептосфер других писателей. 

На основе работы создан информационный веб-сайт «Танатологический концепт 

в идиостиле Э.А. По», который содержит словарь основных понятий и терминов, обобщает 

информацию по указанной теме, синтезирует полученные знания, а также предлагает 

пользователям проверить знания по теме. Этот информационный веб-сайт будет 

вспомогательным средством для студентов прикладной лингвистики НУК им. адм. Макарова 

в рамках курсах «История зарубежной литературы», «Лингвокульторология» и «Стилистика 

английского языка». 
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ЛЕКСИКА ЯК ЗАСІБ ВИЯВЛЕННЯ ВІКОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МОВЦЯ 
Дослідження присвячено аналізу слововживання різними віковими групами. Відзначено, що 

вживання лексики різними віковими групами значно відрізняється одне від одного. У кожної вікової 

групи є специфічні особливості слововживання. Це пов`язано з соціальними характеристиками  

мовця. Матеріали дослідження можуть бути використані лінгвістами, соціологами та психологами 

при виконані лінгвістичної експертизи та при складані психолінгвістичних тестів для визначення 

реального віку мовця.  

Ключові слова: вікова група; лексика; мовець. 
 

Вступна частина. Суспільство неминуче використовує мову як засіб спілкування, 

засіб передачі інформації, вираження емоцій та почуттів. Мова є вищим актом пізнавальної 

діяльності людини та цінним психодіагностичним інструментом. Мовна поведінка, як одна зі 

складових загальної поведінки мовців, свідчить як про рівень розумового розвитку, так і про 

рівень їх виховання. Вона репрезентує мовця в цілому.  

Численні наукові дослідження демонструють, що в письмовому тексті неминуче 

відбиваються характеристики його автора - стать, вік, психологічні особливості, рівень 

освіти тощо. На початку XX століття зростає зацікавленість до вивчення мови з 

соціологічної точки зору, а у 20–30 роках мова починає розглядатися з позиції взаємодії з 

суспільством, а також її відношення до різноманітних соціальних груп суспільства. Цій 

проблемі присвячені монографії радянських лінгвістів В. Д. Бондалетова  та А. Д. Петренко, 

мовознавця та соціолінгвіста Н. Б. Мечковської, французького лінгвіста А. Мейе, 

американського соціолога Р. Т. Белла. Актуальність дослідження визначається потребою у 

розробці практичних механізмів для встановлення особистості за віковим критерієм. 

Метою роботи є виявлення характерних особливостей слововживання різними 

віковими групами.  

Основна частина. Найбільш значущим чинником соціалізації особистості є процес 

засвоєння мови та спілкування. Тобто за використаною лексикою можливо охарактеризувати  

мовця та визначити такі соціальні характеристики: належність до вікової групи, стать, освіта, 

mailto:barkovayulia1956@gmail.com
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місце проживання, рід занять, професія, інтереси, етнічна належність та рідна мова. Проте 

основними факторами, від яких залежить прояв характерних рис будь-якої з форм існування 

мови, є вік, стать та соціальний статус мовця. 

Для того щоб говорити про поділ лексики, яка характерна для різних вікових груп, для 

початку необхідно визначити поняття «вікова група» та класифікацію віку на групи.  

Загальновизнаної дефініції для поняття «вік» та «вікова група» не існує. Більшість 

науковців спираються на загальноприйнятий факт, що  вікова група – це конкретний 

обмежений у часі період розвитку людини, що характеризується сукупністю закономірних 

фізіологічних і психологічних змін однакових для всіх людей. Весь період життя людини 

можна поділити на такі етапи: дитинство, юність, зрілість і старість. Варто зазначити, що 

кожен з цих періодів можна розділити на більш детальні і точні вікові групи: новонароджені, 

грудний вік, раннє дитинство, перше та друге дитинство, підлітковий та юнацький етапи, 

перший та другий зрілий вік, літній вік, старечий вік та довгожителі. Саме за цими групами 

ми і будемо характеризувати особливості вживання лексики.  

Належність до вікової групи можна визначати за обсягом активного словника, за 

наявністю в словниковому запасі і частотністю вживання слів, що належать до певних 

функціональних і тематичних груп (абстрактна лексика, спеціальна термінологічна лексика, 

назви складної техніки, професійна лексика, діалектна лексика, різного роду жаргонізми, 

просторічна лексика, лайлива лексика, словотвірні неологізми, утворені за аналогією, 

вживання звуконаслідувань у номінативній функції тощо). 

Про належність людини до вікової групи раннього дитинства (1-3 роки) можуть 

свідчити звуконаслідування в номінативній функції (зокрема, називають собаку «гав-гав», 

дію називають «ту-ту», на запитання «А де твоя мама?» дитина може відповісти «Мама ту-

ту» (у значенні «поїхала»), а також словотвірні неологізми, утворені за аналогією 

(«перелітувати» за аналогією з перезимувати; у дитячому мовленні: - Чому тебе так довго 

не було? – А ми з мамою перелітували (у значенні «провели літо») у бабусі. ). У дітей цієї 

вікової групи у мові 60% займають іменники і лише 20% дієслова, а сполучники до 3х-4х 

років взагалі відсутні.  

Якщо аналізувати мову «першого» дитинства, тобто мову дитини 4-7 років, то 

активно буде використовуватись лексика, що позначає найближче оточення дитини, вона 

узагальнює їх, тобто розрізняє різні групи предметів та називає їх: посуд, одяг, іграшки, 

тварини тощо. Діти користуються в мовленні простими і складними реченнями. Найбільш 

розповсюджена форма висловлювання – просте поширене речення “Ми з мамою ходили в 

магазин за хлібом”, “Я люблю грати великою машиною”.  Слід зазначити, що до 7 років 

мовлення людини вже повністю сформовано: в висловлюваннях дитини з’являються складні 

речення (Тато дивився телевізор, а ми з мамою читали цікаву книгу), використовуються всі 

частини мови та правильно узгоджуються іменники з іншими частинами мови. 

Мова підліткового віку, тобто мова людей 13-16 років, через певні вікові особливості 

(орієнтування на однолітка, конформізм), здатна варіюватися залежно від стилю спілкування 

і особистості співрозмовника. Особливістю підліткової мови є вживання молодіжного 

сленгу. Широко поширені такі перли молодіжної філософії, як: «Все в кайф!», «А на фіга?», 

«Рейв, рух, наркотики». Часто вживаними є такі сленгові слова: бро (тобто друг, брат), 
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мажор (тобто дитина багатих батьків), чувак (молодик, юнак), пас (тобто пропускати) , лол 

(смішний), врубитись і вдуплитись (замість зрозуміти), шарити (добре розумітись), 

вангувати (замість передбачувати) тощо.». У підлітковій культурі крім сленгу з'являється 

також мат. Використання лайливої лексики для підлітка - це спосіб подолати соціальні 

заборони на табуйовані культурою слова. Підліток, який використовує мат, відчуває себе 

звільненим, який піднявся під пресингу зумовленого контролю мови. 

Про належність людини до вікової групи юнацтва (16-20 років) можуть свідчити 

вживання різного роду жаргонізмів та лайливої лексики. На цьому періоді розвитку юнак 

оволодіває складним навчальним матеріалом та вже починає вживати професійну лексику. 

Слід зазначити, що в повсякденне життя юнаків входять слова, що характеризують реалії 

студентського життя (автомат (залік, іспит, які отримують автоматично за поточними 

оцінками), ботан (студент, який завзято навчається), вишка (вища математика), валити 

(необ'єктивно оцінювати знання студентів на екзамені), завалити (не скласти іспит), 

нульовий, стерильний (той, який нічого не знає)).   Також юнаками вживаються слова, що і за 

звучанням, і за семантикою збігаються з англійськими, але графічно передаються 

українськими літерами («денс» − танець, «смайл» − посмішка, «парті» − вечірка, «кеш» − 

гроші) та  англійські слова, які в українському молодіжному жаргоні мають трохи інше 

значення, ніж в англійській мові: «сешн» − свято, гулянка (в англ. «засідання», «сесія»), 

«саунд» − гучна музика (в англ. «звук»), «цент» − гривня.  

До вікової групи першого зрілого віку належать люди 21-35 років. Особливостями їх 

мови може бути вживання просторічної лексики в розмовному мовленні (наприклад: верзти, 

варнякати, пертися, дурепа, морда, пика, пузо, хамло) та вживання різного роду жаргонізмів. 

Характерною ознакою цієї вікової групи є вживання в мові професійного жаргону та 

спеціальної термінологічної лексики. Варто пам`ятати, що мова зрілих людей може 

відрізнятись залежно від рівня освіти та місця роботи.  

Спільним майже для всіх вікових груп, в більшості для підлітків, юнаків та зрілих 

людей, є вживання комп`ютерного сленгу, тобто слів, що мають вузьке (комп'ютерне) 

застосування та не є граматично правильними словами в мові. Більшість є словами та 

похідними від слів англійської мови (наприклад: аватарка, бан, глюк, інфа (інформація), 

коннект (зв`язок), клава (клавіатура), кікнути (викинути з сервера), прога (програма), чітер 

(не чесний гравець)). 

Аналізуючи мову вікової групи другого зрілого віку (36-55 років), слід зазначити, що 

вони майже не вживають сленгові слова, проте активно вживають просторічну лексику,  

професійний жаргон та терміни.  

Якщо аналізувати мову літніх і старих людей, то можна дійти висновку, що в їх мові 

відсутні сленгові слова, більш того значення деяких їм навіть не зрозумілі. На рівні з 

просторічною лексикою та жаргонізмами вживають застарілі та невідомі для сучасної молоді 

слова (наприклад: чадо (дитина), пожитки (речі), шлягер (відома пісня), товкучка 

(стихійний ринок), помазок (щіточка для нанесення мила перед голінням) тощо).  

Висновки. Мова – це основний засіб комунікації, яка репрезентує мовця за вживаною 

ним лексикою. В письмовому та усному текстах неминуче відбиваються характеристики 

його автора - стать, вік, психологічні особливості, рівень освіти, місце проживання, етнічна 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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належність тощо. При аналізі вікових груп ми дійшли до висновку, що кожній віковій групі 

належать свої особливості слововживання.   
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Аннотация: Исследование посвящено анализу словоупотребления различными возрастными 

группами. Отмечено, что употребление лексики различными возрастными группами значительно 

отличается друг от друга. В каждой возрастной группе есть специфические особенности 

словоупотребления. Это связано с социальными характеристиками говорящего. Материалы 

исследования могут быть использованы лингвистами, социологами и психологами при выполнении 

лингвистической экспертизы и при составлении психолингвистических тестов для определения 

реального возраста говорящего. 

Ключевые слова: возрастная группа; лексика; говорящий 

Abstract: The research paper focuses on the analysis of vocabulary of different age classes. It is 

noted that the use of vocabulary by different age classes is significantly different from each other. Each age 

class has specific vocabulary features. This is due to the social characteristics of the speaker. Research 

materials can be used by linguists, sociologists and psychologists to do linguistic expertise and to compile 

psycholinguistic tests to determine the real age of the speaker. 

Key words: age class, vocabulary, speaker. 
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Законодавча база та методика впровадження дистанційного навчання, з якими стикається 

сучасне освітнє середовище. Автор досліджує вищезгадану методологію у вищій, вищій, 

післядипломній освіті та професійній професійній діяльності. Вивчено дві програми дистанційного 

навчання, такі як Moodle та Zoom. 

Keywords: дистанційне навчання; навчання англійської мови; програми дистанційної освіти; 

Moodle; Zoom. 
 

На даний момент по всій територій України введено карантинний режим, через який 

всі заклади освіти переведені на дистанційне навчання різних форм. Метою дистанційного 

навчання є надання освітніх послуг шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями 

відповідно до державних стандартів освіти.  

За наказом про затвердження положення про дистанційне навчання міністерства 

освіти і науки України від 14.07.2015 під дистанційним навчанням розуміється 

індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності 

людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від 

одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на 

базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. 

Положення про дистанційне навчання поширюється на дистанційне навчання у: 

 загальноосвітніх навчальних закладах (далі - ЗНЗ); 

 професійно-технічних навчальних закладах (далі - ПТНЗ); 

 вищих навчальних закладах (далі - ВНЗ); 

 закладах післядипломної освіти або структурних підрозділах вищих навчальних 

закладів, наукових і освітньо-наукових установ, що здійснюють післядипломну освіту (далі - 

ЗПО) [1].  

Це положення поширюється на увесь освітній процес. 

Метою нашого дослідження є віднайти найефективніші платформи викладання 

англійської мови в період дистанційного навчання. Тема нашого дослідження є актуальною 

сьогодні, тому й привернула нашу увагу, адже кожен з викладачів та учнів або студентів 

сьогодні працює та навчається дистанційно.  Звісно, сучасний вчитель повинен 

використовувати такі методи і технології у своїй практиці не лише під час впровадження 

дистанційного навчання, але можуть використовуватися і за умов звичайного навчального 

процесу, щоб учні цікаво і ненав’язливо вивчали англійську мову. А головне, ці платформи 

надають неабиякі переваги збереження часу і результативності у навчанні.  

Сучасна програма з англійської мови чітко визначає орієнтацію на потреби учня. Таке 

поняття, як автономія учнів за рахунок відповідності віку та інтересам, дозволяє 

інтенсифікувати і покращувати процес викладання. Оскільки результатом навчання учнів 

іноземної мови є формування у них навичок та умінь користуватися мовою як засобом 

спілкування, ключовим тут є принцип комунікативної спрямованості, головна функція якого 

полягає у створенні умов комунікації, відповідного психологічного клімату. Необхідно 

забезпечити дуже високу позитивну мотивацію учнів, стійкий інтерес до оволодіння 

англійською мовою. Знання іноземних мов є важливою передумовою для особистих 

культурних, професійних та економічних контактів. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0923-15#n11
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Науковці вже давно розробили підходи до викладання англійської мови. Методисти 

вміло використовують їх на практиці, опираючись на теорію цілої низки фахівців-

методистів, що досліджували тему викладання англійської мови. Такі науковці як Антропова 

А. І., Бех О. П., Гришкова Р. О., Зимня І. А та інші впевнені, що навчання англійській мові 

повинно складатися в основному з розвитку 4 навичок та вмінь, а саме: аудіювання, 

говоріння, читання та письмо. Якість іншомовної підготовки учнів та студентів стала 

предметом вивчення таких вітчизняних дослідників, як Л. П. Голованчук, О. І. Пометун, С. 

Ю. Ніколаєвої, О. Б. Бігич, Н. К. Скляренко та інших.  

Іноземна мова як навчальна дисципліна й відповідно організація навчання іноземної 

мови має свою специфіку. З одного боку, іноземна мова  є одним з навчальних предметів у 

системі освіти й підпорядковується законам загальної дидактики; з іншого боку – 

методологічна основа методики навчання іноземних мов має власні закономірності. 

Закономірності, що відображають специфіку процесу навчання іноземної мови, покладено в 

основу методів навчання, і таким чином ці закономірності стали методичними принципами. 

Методичні принципи виявляються у результаті переосмислення і перенесення законів, 

положень суміжних для методики навчання іноземних мов наук – педагогіки, лінгвістики, 

психології [2, С. 24]. 

З-поміж таких принципів, що визначають ефективність навчання  іноземної мови, у 

класифікації Р. К. Міньяр-Бєлоручєва зокрема виділяється принцип диференційованого 

підходу в навчанні, що передбачає використання різноманітних методів і прийомів навчання, 

видів мовленнєвої діяльності, врахування вікових особливостей і здібностей  тих, хто 

навчається [3, С. 27]. 

Щодо іноземної мови,  і навички та вміння учні починають виробляти і розвивати в 

умовах спеціально організованого навчального процесу. При оволодінні іноземною мовою у 

навчальних (штучних) умовах природне мовне оточення і безпосередній контакт і з носіями 

певної мови і культури відсутні . Учень спілкується іноземною мовою лише під час уроку, 

якщо вчителеві вдається створити своєрідну модель іншомовного середовища. Шляхом 

застосування різних виді в зорової, слухової, зоро-слухової наочності, створення 

мовленнєвих ситуацій, схожих на реальні, учитель мотивує учнів оволодівати іноземною 

мовою [4, С. 52-55] 

Провідною технологією навчання іноземних мов визнано комунікативну. Головний 

критерій успішності – передавання або сприймання потрібної інформації. Тож невід’ємною 

складовою дистанційної освіти повинен бути процес спілкування учнів або студентів 

англійською мовою між собою та з учителем. 

Для цього, з нашої точки зору, є ефективним використання програми Zoom. Це сервіс 

для проведення відеоконференцій, онлайн-зустрічей і дистанційного навчання школярів і 

студентів. Програма відмінно підходить для індивідуальних і групових занять, студенти 

можуть заходити як з комп'ютера, так і з планшета з телефоном. До відеоконференції може 

підключитися будь-який, що має посилання, або ідентифікатор конференції. Захід можна 

запланувати заздалегідь, а також зробити повторювану посилання, тобто для постійного 

уроку в певний час можна зробити одну і ту ж посилання для входу. Відео та аудіо зв'язок з 

кожним учасником. У організатора є можливість вимикати і включати мікрофон, а також 
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вимикати відео та запитувати включення відео у всіх учасників. Можна увійти в 

конференцію як учасник з правами тільки для перегляду. Можна ділитися екраном 

(screensharing) вже зі звуком. Демонстрацію екрану можна поставити на паузу. Більш того, 

можна ділиться не всім екраном, а тільки окремими додатками, наприклад, включити 

демонстрацію браузера, що буде дуже зручнім для роботи з певними завданнями на 

говоріння в Інтернеті. У платформу вбудована інтерактивна дошка, можна легко і швидко 

перемикатися з демонстрації екрану на дошку (Мал. 1). 

 
Малюнок 1 

Щоб досягти повноцінного вивчення англійської мови, учні та студенти повинні не 

лише сприймати на слух іноземну мову і вміло використовувати її для комунікації, але й 

сприймати надрукований матеріал та правильно писати. Результатом науково-технічного 

прогресу стало впровадження в усі сфери суспільного життя інформаційних та 

комунікаційнх технологій, як і дали змогу швидко здобувати, зберігати та поширювати 

інформацію. За таких умов виникає суперечність між значним обсягом знань та 

можливостями їх засвоєння у процесі навчання. Тож, навчальні он-лайн середовища можуть 

бути ефективно використанні не лише в період дистанційного навчання, а й під час 

звичайного освітнього процесу. Відома величезна кількість платформ для практичного 

використання в навчанні іноземної мови, але найбільш зручними є Google Клас – 

безкоштовний веб-сервіс, розроблений Google для учнів/студентів та викладачів, що 

покликаний спростити створення, поширення і оцінку завдань «без паперовим» способом, 

мета якого – спростити процес обміну файлами між вчителями та учнями та Moodle – 

система управління курсами, також відома як система управління навчанням або віртуальна 

навчальне середовище (Мал. 2). На поданому нижче скриншоті зображена платформа Moodle 

та завантажені завдання для виконання. 
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Малюнок 2 

 

На малюнку 3 зображена платформа Moodle з оцінками вчителя та відгуками. 

 
Малюнок 3 

 

Висновки. Для того щоб навчити учнів спілкуватись на міжкультурному рівні, 

недостатньо сформувати навички оперування мовним матеріалом, вміння приймати та 

передавати інформацію іноземною мовою. Практичне оволодіння учнями іншомовним 

спілкуванням і означає формування у них певного рівня комунікативної компетенції, 

достатнього для здійснення міжкультурного спілкування у чотирьох видах мовленнєвої 

діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні і письмі. Звісно жоден технічний засіб навчання не 

є універсальним, він лише полегшує та робить процес навчання ефективнішим, але ніколи не 

замінить учителя та особистісне спілкування . Технічні засоби навчання можна 
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використовувати для подання навчальної інформації, формування навичок і розвитку вмінь 

застосовувати отримані знання для розв'язання практичних завдань, проведення контролю 

набутих знань, навичок і вмінь. Вони дають змогу раціонально спланувати час і зусилля 

вчителів та учнів, їх можуть використовувати на уроках, під час самостійної роботи та в 

період дистанційного навчання. Мета нашого дослідження досягнута, адже ми віднайшли 

найефективніші платформи викладання англійської мови в період дистанційного навчання – 

це Moodle – віртуальне навчальне середовище та Zoom – сервіс для проведення відео 

конференцій та онлайн-зустрічей. 
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Abstract: В статье рассмотрены правовые основы и методология внедрения дистанционного 

обучения, с которыми сталкивается современная образовательная среда. Автор исследует 

вышеупомянутую методологию в высшем, высшем, послевузовском и профессионально-техническом 

образовании. Были изучены две программы дистанционного обучения, такие как Moodle и Zoom. 
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Abstract: The article legal framework and methodology of distant learning implementation that 

contemporary educational environment faces nowadays. The author investigates the above mentioned 

methodology in high, higer, postgraduate education and vocational. Two distance learning programs like 

Moodle and Zoom have been studied. 
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(НА МАТЕРІАЛІ РОСІЙСЬКОМОВНИХ ФІЛЬМІВ  

З УКРАЇНСЬКИМИ СУБТИТРАМИ) 
Статтю присвячено проблемі визначення специфіки сприйняття субтитрів із 

психолінгвістичного погляду. З цією метою презентовано оглядову аналітику поняття «субтитр», 

обґрунтовано теоретичні засади психолінгвістичних методів і методик для дослідження субтитрів 

із точки зору їхнього сприйняття адресатами кінодискурсу.  

Ключові слова: субтитр, кінодискурс, психолінгвістика, психолінгвістичні моделі, 

семантичне шкалування, сприйняття. 
 

Останнім часом у фокусі вчених-лінгвістів усе частіше опиняється кінодискурс (див. 

праці Т. Винникової, Д. Гайданки, Т. Духовної, І. Лавріненко, А. Лісовської, Т. Лук’янець, Н. 

Матушевської, Г. Олійник, О. Пантелеєнко, І. Попової, Ю. Сургай). Однак і досі найменше 

уваги приділено вченими поняттю «субтитр», оскільки його дослідження здійснюється 

переважно з позицій перекладознавства, тому психолінгвістичні дослідження субтитрів 

лежать на вістрі актуальності, бо питання їхнього сприйняття та розуміння, якими якраз і 

займається ця наука, є не достатньо вивченими.  

Мета статті – визначення психолінгвістичної специфіки сприйняття субтитрів. 

Реалізація мети потребує розв’язання таких завдань: 1) пояснити зміст поняття «субтитр»; 

2) обґрунтувати принципи та моделі сприйняття кінотекстів 3) презентувати результати 

психолінгвістичного дослідження субтитрів як російськомовних оригіналів, так і їхніх 

українськомовних зразків, зафіксованих у російськомовних кінофільмах. 

Джерельна база вміщує російськомовні кінофільми українського виробництва, а саме 

«Ласкаво просимо на Канари» (кінокомпанія «УПС», 2016 р.) та «Дружини на стежці війни» 

(ТРК Україна, 2017 р.), що транслювався у вітчизняному телеефірі з українськомовними 

субтитрами. 

Т. Духовна розглядає субтитр як елемент кінодискурсу та кіно тексту, що складається 

з кінодіалогів. Відповідно до цієї теорії субтитри можуть як дослівно передавати репліки з 

оригінального кінодіалогу, так і видозмінювати. Субтитри представляють собою вербально-

візуальну структуру, яка формується в умовах обмеженого простору та часу [5, c.13]. 

Субтитр у широкому розумінні – це вторинний текст, що характеризується глобальною 

зв’язністю, входить до складу багатокомпонентної структури кінодискурсу як його 

вербально-візуальний елемент, за допомогою якого реалізується кінодискурс, виступаючи 

складним полісеміотичним утворенням с гетерогенною жанровою ідентифікацією. У 

просторі кінодискурсу субтитри виконують такі базові функції: комунікативну, метамовну, 

інтерпретативну, прагматичну, репрезентативну, дидактичну, експресивно-емотивну, 

пристосувальну. [5, c. 7]. У роботі С. Єлісєєвої наводяться такі визначення поняття 

«субтитр»: 1) Субтитр – це напис, розташований у нижній частині кадру; 2) Текст субтитру є 

перекладом іншою мовою слів автора або напису; 3) Субтитр – в кіно та на телебаченні: 

напис під зображенням, усередині кадру; 4) Субтитр – напис у нижній частині кадру 

кінофільму, який є записом або перекладом мови персонажів [6, c.158]. Для реалізації 

субтитрів на екрані є певні загальні вимоги. Стандартна кількість рядків на екрані – 2. 

Більшу кількість рядків людина сприймати не спроможна в дуже обмежений період часу. 

Людина сприймає текст одночасно з картинкою. Багато тексту на одну картинку притуплює 
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сприйняття, третій рядок вислизає від уваги. Перший рядок сприймається найяскравіше. 

Тому в нього намагаються помістити основний сенс фрази. Довжина рядка не повинна 

перевищувати 35 символів, рахуючи пропуски та розділові знаки. Причина такого 

обмеження – середня швидкість читання. Крім того, що довший рядок, то складніше його 

прочитати, не відволікаючись від зображення. Згідно з існуючими правилами оформлення 

субтитрів тривалість показу субтитрів така: для однорядкових субтитрів:1 слово до 10 знаків 

– до 1,5 секунди, від 10-35 знаків 2 секунди. Для дворядкових субтитрів – від 3,5 до 6 секунд. 

Відстань між репліками має бути мінімум 8 кадрів. Колір субтитрів має бути білий або 

тьмяно-жовтий і з чорною окантовкою, оскільки щодо кольорової картинки білий колір 

сприймається найкраще. Шрифт має бути простим, не занадто жирним, букви не повинні 

зливатися. Основним шрифтом у світовій практиці створення субтитрів є Arial, однак 

можливе використання таких шрифтів як Times New Roman, Tahoma [6, c.159]. 

Як ми вже зазначали, для сучасної науки актуальним залишається питання сприйняття 

та розуміння субтитрів як елементів кінотекстів. За твердженням О.О. Селіванової, 

сприйняття мовлення, а кінотекст і всі його елементи належать до мовленнєвих / 

комунікативних категорій, є психічним процесом упізнання інформації, що передається, 

звірення її з наявними у свідомості знаками, подальшої обробки й розуміння. В. Белянін 

уважає, що для сприйняття тексту характерні ті ж закономірності, що й для сприйняття 

висловлювання. При сприйнятті тексту також діє механізм імовірнісного прогнозування, 

читач розуміє текст на основі апперцепції тощо. Разом із тим сприйняття тексту є 

складнішим процесом ніж сприйняття окремого висловлювання. У процесі сприйняття текст 

ніби монтується у свідомості читача з послідовно змінюваних одне одним відрізків, щодо 

закінчених в смисловому плані. Потім відбувається зіставлення елементів тексту. Далі в 

процесі усвідомлення структури змісту тексту в цілому, можлива перебудова їхнього 

первісного співвідношення. Паралельно відбувається усвідомлення деякого загального сенсу 

(концепту) тексту, який в значній мірі формується в процесі пізнання його можливого 

підтексту [1, с. 59]. За визначенням В. Глухова, сприйняття мовлення представляє собою 

складний та багатовимірний психічний процес. У діяльності мовленнєвого сприйняття 

мовлення автор виокремив два різних складники. Перший – первинне формування образу 

сприйняття. Другий – упізнання вже сформованого образу. Сприйняття мовлення вміщує в 

себе рецепцію слухових та зорових елементів мови, встановлення їхнього взаємозв’язку та 

формування уявлення про їхнє значення. Тому сприйняття мовлення здійснюється на двох 

рівнях – власне сприйняття та розуміння висловлювання. Розуміння визначається в 

психології як розшифрування загального змісту, це процес перетворення фактичного змісту 

мовлення у сенс, що криється під ним. Розуміння мовлення передбачає також активне 

використання мови. Відповідно до теоретичних концепцій А. Брудного та Л. Цвєткової, 

початковий, загальний рівень розуміння передбачає лише основний предмет висловлювання, 

тобто того, про що йдеться. На цьому рівні слухач може лише сказати про що йому 

говорили, проте не може відтворити зміст сказаного. Смисловий зміст почутого служить 

фоном, завдяки якому реципієнт може виявити основний предмет висловлювання. Другий 

рівень – рівень розуміння смислового змісту – визначається розумінням ходу всієї 

викладеної думки того, хто говорить або пише, ходу її розвитку та аргументації. Рівень 
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характеризується розумінням не лише того, про що розповідалося, а й того, що саме сказано. 

Вищий рівень розуміння характеризується розумінням не лише того, про що і що сказано, а й 

з якою метою це сказано [3, c. 122].  

Існують різні моделі сприйняття моделі. Так, у праці О. Селіванової здійснено огляд 

понад 20 моделей сприйняття мовлення, серед яких лише акустична модель сприйняття 

мовлення релевантна для досліджень сприйняття мовлення в кіно. Саме на ґрунті акустичної 

моделі сприйняття Т.  Винникова. ідентифікує компоненти кінотексту на основі аналізу 

1) гучності, 2) висоти і 3) тембру сигналу, що надходить. Суть моделі полягає в тому, що при 

сприйнятті слухачем початкових сегментів слова будь-який ідентифікований звук негайно 

активізує зв'язки з усіма словами, які містять цей звук у подібній позиції в слові. Потім 

кожен із кандидатів на впізнання пов'язується з його можливим значенням, тобто семантика 

впливає на звуження відбірного ряду. У міру додавання інформації деякі слова отримують 

додаткову активацію, а активність інших загасає, що також сприяє інтегруванню слова в 

контекст [2, с. 115]. Активація уявлень про форму автоматично викликає активацію 

семантичних репрезентацій, пов'язаних з цими формальними (структурними) уявленнями 

(семантичний рівень, який встановлює функціональні характеристики об’єкта). У 

семантичних репрезентаціях міститься інформація про функціональні характеристики об'єкта 

і спричинених ним асоціативних зв'язках. Третій рівень, званий лексичним, містить 

внутрішні лексичні уявлення (назви об'єкта). Іншими словами, «обробка невербальної 

інформації проходить послідовно три зазначених рівня репрезентації: ідентифікація форми – 

семантичне уявлення – встановлення назви» [2, с.116].  

У психолінгвістиці існують різні експериментальні методи та методики для 

визначення специфіки сприйняття мовлення, зокрема методика послідовних інтервалів, 

методика семантичного диференціала, методика семантичного інтеграла, методика 

градуального шкалування. Для нашого дослідження ми залучили метод семантичного 

диференціала Ч. Осгуда, оскільки він дає можливість виміряти конотативне (смислове), 

емотивне значення слова, що пов'язане із соціальними настановами, особистісним смислом, 

стереотипами тощо. Сутність методу полягає у характеристиці семантичного простору за 

допомогою факторного аналізу результатів. Такими факторами є: а) фактор оцінки (веселий 

− сумний , хороший − поганий, повний − порожній, світлий − темний); б) фактор сили 

(довгий − короткий , великий − милий, (сильний − слабкий , складний − простий); в) актор 

орієнтованої активності (новий − старий , теплий − холодний, швидкий − повільний, 

активний − пасивний). Значення поняття для кожного учасника експерименту визначається 

як сукупність факторних оцінок. Така система ґрунтується на емотивних ознаках, які є 

основними в емоціях та почуттях людини. Досліджуваний оцінює поняття за набором шкал 

із сімома позиціями: X у вищому ступені (1/+3); досить X (2/+2); швидше X, ніж Y (3/+1); 

одночасно X та F (4/0); швидше Y, ніж Х(5/-1) ; досить У (6 / -2) ; Y у вищому ступені (7/-3) . 

Коли обробляють дані, позиціям шкал и приписують цінність (оцінку ) від 1 до 7 або від З до 

– 3. У результаті можна одержати індивідуальну психологічну оцінку явища, предмета 

конкретною особистістю. Учасники експерименту фіксують власний досвід, але за 

допомогою репрезентативної вибірки можна з'ясувати суспільну оцінку феномену, 
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позначеного словом. Для цього загальну кількість балів, як і приписують об'єкту, 

підсумовують, потім ділять на кількість учасників експерименту [7, c. 38].  

Для експерименту нами розроблено дві анкети. Перша анкета містить фрагменти 

субтитрів російською мовою, а друга – фрагменти субтитрів українською мовою. У зв’язку з 

розрізом у часі між анкетуваннями в першому експерименті взяли участь 100 осіб, у другому 

– 85. У першому анкетуванні взяли участь 25% осіб чоловічої статі та 75% жіночої статі. Вік 

учасників складає: 17-18 років – 8,3%, 19-21 – 50 %, від 22 до 30 років 33,3% та від 30 років – 

8,3%. У той час як в другому експерименті взяли участь 11,1% осіб чоловічої статі та 88,9% 

жіночої статі, а у вік респондентів склав 55,6% - особи від 19-21 року та 44,4% - від 22 до 30 

років. Результати експериментів подано в таблицях 1 та 2. 

Табл. 1. Результати аналізу сприйняття російськомовних субтитрів 

Критерій Негативний -

Позитивний 

Нудний -

Цікавий 

Складний - 

Простий 

Незрозумілий - 

Зрозумілий 
Загальний 

результат Фрагмент 

1. Думаете меня это 

волнует… Девушка, тогда 

придумайте что-нибудь. 

Перенесите кого-то на 

другое время, соврите в 

конце концов. Мне что вас 

нужно учить? 

95/100 = 

-0,95 

20/100 = 

0,2 

80/100 = 

0,8 

100/100 =1 1,05/4 = 0,26 

2. Слушай, может есть 

смысл нанять кого-то? Не 

знаю, там, частного 

детектива или… 

-Нет. Я решила сама во всем 

разобраться. Поеду в 

Канары. 

-И что, скажешь бабушке 

кто ты? 

-Да. Только нужно повод 

найти подходящий. Слушай, 

Мила, у меня еще просьба к 

тебе будет. Ты присмотришь 

за Бонькой? 

80/100 = 0,8 45/ 100 = 

0,45 

110/100 = 

1,1 

150/100 = 1,5 3,85/4 = 0,96 

3. -Слушайте, машинка 

неплохая, конечно, но не 

совсем то. 

- Ребята, ну что вы мне 

голову морочите? Берете, 

значит берете, нет- до 

свидания.  

- Ну не надо так нервничать. 

Мы торгуемся. 

- А я с вами не торгуюсь! 

-45/100 = 

 -0,45 

5/100 = 

0,05 

75/100 = 

0,75 

140/100 = 1,4 1,75 /4 = 

0,44 

4. -Да, Вадик, слушаю. 

Только давай быстро, я на 

работе. 

-Что? Ты устроилась на 

работу? 

-Да, я устроилась на другую 

5/100 = 0,05 25/100 = 

0,25 

45/100 = 

0,45 

95/100=0,95 1,7/4 = 0,43 
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работу. Говори. 

-Так сейчас же не сезон. 

5. Алло. Я по поводу 

работы. Да. Аниматоры 

нужны? Что-что? С детьми? 

Конечно, у меня есть опыт 

работы с детьми.  

140 /100 = 

1,4 

120/100 = 

1,2 

80/100 

=0,8 

150/100 = 1,5 4,9/4 =1,22 

Табл. 2. Результати аналізу сприйняття українськомовних субтитрів 

Критерій Негативний -

Позитивний 

Нудний -

Цікавий 

Складний - 

Простий 

Незрозумілий - 

Зрозумілий 
Загальний 

результат Фрагмент 

1. Гадаєте, мене це 

хвилює?...Дівчино, тоді 

вигадайте щось. Перенесіть 

когось на інший час, 

збрешіть врешті-решт. Мені 

вас треба вчити? 

-75/85 = -0,88 65/85 = 

0,76 

100/85= 

1,18 

95/85 = 1,12 2,18/4 =-

0,55 

2. -Слухай, може, є сенс 

найняти когось? Не знаю, 

наприклад, приватного 

детектива чи…  

-Ні. Я вирішила сама в 

усьому розібратися. Поїду в 

Канари.  

-І що, скажеш бабусі, хто 

ти?  

-Так. Тільки треба причину 

знайти гарну. Слухай, Міло, 

в мене є ще до тебе 

прохання. Ти наглянеш за 

Бонькою? 

75/85 = 0,88 95/85 = 

1,12 

85/85 = 1 125/85 = 1,47 4,47/4 = 1,11 

3. -Слухайте, машинка 

непогана, звісно, але не 

зовсім те.  

-Що ви мені голову 

морочите? Купуєте, значить 

купуєте, а як ні- до 

побачення.  

-Ми торгуємося.  

-А я з вами не торгуюся. 

-70 / 85 =  

-0,82 

30/85 = 

0,35 

80/85 = 

0,94 

135/85 = 1,59 2,06/4 =0,51 

4.  Так, Вадику, слухаю. 

Тільки нумо швидше, я на 

роботі. 

-Що? Ти влаштувалася на 

роботу? 

- Так, я влаштувалася на 

іншу роботу. Кажи. 

-Але зараз не сезон. 

20/85 = 0,24 60/85 = 

0,7 

100/85 = 

1,18 

90/85 = 1,06 3,18/4 = 0,8 

5. Алло. Я щодо роботи. 

Так Аніматори потрібні?... 

Що-Що? З дітьми? Звісно, є 

в мене досвід роботи з 

дітьми. Адже діти- це наше 

все. 

165/ 85 = 1,94 90/85 = 

1,06 

120/85 = 

1,41 

125/85 = 1,47 5,88/4 =1,47 
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Висновки. Проведене дослідження показало, що під час субтитрування фільмів 

«Ласкаво просимо на Канари» та «Дружини на стежці війни» в більшості випадків 

перекладач намагається не лише передати зміст сказаного за допомогою субтитрів, а й 

передати його емоційний ореол. Крім того, під час порівняння результатів опитування, 

респонденти сприймають більш позитивно український переклад субтитрів. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of subtitles perception from a psycholinguistic point 

of view. For this purpose, the review analysis of the concept of "subtitle" is presented, the theoretical 

foundations of psycholinguistic methods and techniques for the study of subtitles in terms of their perception 

are substantiated. 

Key words: subtitle, cinema discourse, psycholinguistics, psycholinguistic models, perception, 

semantic scale. 
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РОЛЬ ОКАЗІОНАЛІЗМІВ В АКТУАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ І ТАКТИК 

ВПЛИВУ В МОВІ КІНО 
Статтю присвячено дослідженню ролі оказіоналізмів в актуалізації комунікативних 

стратегій і тактик впливу в мові кіно. З цієї метою укладено банк оказіональних оказіональних 

лексичних одиниць, що функціонують у мові телесеріалу «Секс і місто», згруповано їх за тактиками 

mailto:brehuntsova999@gmail.com


«ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА 2020: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ» 

XVI ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 

 

62 

і стратегіями впливу, а також визначено, що найбільшою мірою вони скеровані на актуалізацію 

маніпулятивного впливу. 

Ключові слова: оказіональні лексичні одиниці, комунікативна стратегія, комунікативна 

тактика, кінодискурс. 
 

Під поняттям «оказіоналізм» у мовознавчій науці закріпилося кілька дефініцій. Так, у 

працях автора цього терміна Н. Фельдмана під ним розуміється «слово, утворене за мовною 

малопродуктивною чи непродуктивною моделлю… Це одноразова лексична одиниця, якій не 

властива відтворюваність, і, відповідно, історична тривалість існування, таке слово не здатне 

старіти» [11, с. 71]. Сучасні вчені додають, що оказіоналізми – це лексичні інновації, яким 

притаманні індивідуальна належність, закріпленість у використанні, постійна новизна, 

ненормативність, контекстуальна залежність, високий ступінь експресивності. Зокрема такої 

думки дотримуються О. Іссерс, Є. Клюєв, уважаючи оказіоналізм експресивним авторським 

утворенням індивідуального характеру, створеним шляхом як стандартних, так і 

нестандартних способів словотворення.  

Огляд реферативних баз даних показує, що оказіоналізми ставали об’єктом уваги 

численних праць вітчизняних і зарубіжних лінгвістів (Е. Ханпіра, Н. Фельдман, О. Ликов, 

В. Лопатін, М. Бакіна, О. Габінська, О. Земська, А. Брагіна, А. Березовенко, І. Дегтяр, 

А. Ликов, J. Algeo, E. McKean, J. Sheidlower, K. Sornig, R. Fischer та ін.), щоправда, їхнє 

студіювання найчастіше зводилося до власне лінгвістичного дослідження (лексичні, 

морфологічні, синтаксичні, дериваційні особливості), дещо рідше їх розглядали з погляду 

комунікативної лінгвістики, психолінгвістики, когнітивної лінгвістики та інших 

маргінальних галузей мовознавства. Звичайно, вчені не обійшли увагою й питання 

актуалізації комунікативних стратегій і тактик за допомогою оказіоналізмів, проте відповідні 

дослідження допоки проведено лише на ґрунті рекламних текстів (див. праці Т. Ковалевської 

[7], О. Щербак [12]). Однак комплексних досліджень оказіоналізмів як актуалізаторів 

впливових стратегій і тактик у мові кіно ще не здійснено. Тому актуальність пропонованої 

статті в необхідності визначення ролі оказіоналізмів в актуалізації стратегій і тактик впливу 

в мові кіно.  

Мета роботи полягає у визначенні ролі оказіоналізмів в актуалізації стратегій і тактик 

впливу в мові кіно.  

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати такі завдання: 

 деталізувати центральні поняття роботи;  

 розглянути основні стратегії і тактики впливу; 

 визначити, як найчастотніші стратегії і тактики впливу генеруються 

оказіоналізмами в кіномові. 

Об’єктом дослідження є оказіональні лексичні одиниці в кінотексті. 

Предметом дослідження обрано стратегії й тактики інформативного впливу, що 

генеруються оказіоналізмами в мові кіно. 

Джерельною базою роботи послужив телесеріал американського виробництва «Секс 

і місто», що свого часу був удостоєний 6 премій «Еммі» та 8 премій «Золотий глобус». 

Фактичний матеріал дослідження налічує 2431 оказіоналізм, дібраний із вищезазначеного 

кіно.  
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Як свідчить огляд наукової літератури, обсяг поняття «стратегія» набув стійкого 

утвердження та різних тлумачень у науковій лінгвістичній літературі. Різні дефініції поняття 

подано в працях О. Іссерс, Б. Древняни та В. Кінша. 

Так, за словами Б. Древняни термін «стратегія» інтерпретується в такий спосіб:  

1) план з оптимального втілення комунікативного наміру, що визначає сукупність 

мовних та мовленнєвих засобів [4, c. 130];  

2) своєрідне планування процесу мовленнєвої комунікації залежно від конкретних 

умов спілкування та особистостей комунікантів [3, c. 54]. 

Згідно з міркуваннями О. Іссерс, комунікативний намір мовця сформований на 

підставі використання суспільного досвіду для задоволення потреб і бажань, і мовну 

об‘єктивацію цього наміру [4, с. 85]. Іншими словами, комунікативна стратегія представляє 

собою комплекс мовленнєвих дій, спрямованих на досягнення комунікативної мети.  

Є. Клюєв дає таке визначення поняттю «комунікативна стратегія»: це сукупність 

теоретичних ходів, спрямованих на досягнення комунікативної мети, які заздалегідь 

заплановані та реалізуються адресантом під час комунікативного акту [6, с. 18–19]. 

Особливістю комунікативних стратегій є їхня гнучкість та динаміка – у процесі 

спілкування мовленнєва поведінка зазнає постійних коригувань залежно від контексту 

дискурсу, що постійно доповнюється та змінюється. У зв’язку з цим на сьогодні 

загальноприйнятої типології комунікативних стратегій ще не створено, оскільки через 

різноманітність комунікативних ситуацій існує проблема вибору оптимальних критеріїв для 

їхньої класифікації [6; 8] 

Т. Толмачова пропонує типологію комунікативних стратегій, що ґрунтується на 

мовленнєвих актах, об’єднаних у групи за принципом подібності комунікативних функцій, а 

саме обмін інформацією, надання оцінки або коментарів, вираження емоцій, спонукання та 

регулювання відносин, підтримка уваги. Відповідно до цього виокремлюють такі 

комунікативні стратегії (читай – і комунікативні стратегій впливу, бо однієї з головних 

функцій будь-якої комунікації є вплив): 

 інформативна, яка представлена сукупністю мовленнєвих дій, націлених на 

повідомлення або отримання необхідної інформації і здійснюючих прямий або прихований 

вплив на вербальну / невербальну поведінку співрозмовника (повідомлення інформації, 

вираження згоди / незгоди, запит інформації, вираження прихованого волевиявлення); 

 оцінно-впливова, що складається із мовленнєвих дій, спрямованих на 

здійснення аксіологічного впливу на співрозмовника, вербальне вираження оцінки, думки, 

емоційного стану (прагнення створити необхідну комунікативну атмосферу, апеляція до 

цінностей, настанов співрозмовника, вербалізація оцінних суджень та емоцій, які їх 

супроводжують); 

 емоційно-впливова, що охоплює мовленнєві дії, які виражають емоційний стан 

мовця (схвалення, симпатія, радість) із метою змінити психоемоційний стан співрозмовника 

або спонукати його до виконання якоїсь дії; 

 регулятивно-спонукальна, яка полягає в поведінці одного з комунікантів у 

конкретній ситуації спілкування, що відповідає плану досягнення глобальних / локальних 

комунікаційних цілей і пов’язана з інтенцією мовця керувати поведінкою співрозмовника, 
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спонукаючи його безпосередньо до здійснення дії (порада, прохання, скарга, вимога, наказ, 

аргументація тощо); 

 конвенційна, яка може бути двох типів: соціально-конвенційна комунікативна 

стратегія (встановлення, розвиток, підтримання та обривання контакту) і комунікативна 

стратегія організації мовленнєвого висловлювання та підтримання уваги (правила етикету, 

вибачення, подяка, запит додаткової інформації, ввічливе переривання, запобігання 

комунікативного переривання, залучення співрозмовника до процесу спілкування, ухилення 

від обговорення неприємних для співрозмовника тем тощо) [10, с. 96]. 

О. Іссерс у своїй праці «Комунікативні стратегії і тактики» розмежовує їх на загальні 

та приватні. Під загальними стратегіями тут маються на увазі ті, реалізуючи які, можна 

впливати на адресата: 

 семантичні, що дискредитують мовного «адресата» і підпорядковують інших 

учасників спілкування;  

 допоміжні, що сприяють ефективній організації діалогової взаємодії і 

оптимального впливу на адресата: «будують» імідж і формують емоційний настрій:; 

 риторичні, «привертають» увагу і драматизують комунікацію [5, с. 319]. 

Також є стратегії впливу й інших типів, зокрема в працях С. Романюк зафіксовано та 

детально проаналізовано такі:  

 аргументативного впливу (переконання адресата). Лінгвостилістичним 

засобом реалізації тактик цієї стратегії є використання неологізмів, числівників із 

конкретними уточненнями, номінативних та еліптичних конструкцій; 

 сугестійного (читай – і сугестивного) впливу (дія на підсвідомість адресата з 

метою введення його у стан своєрідного «трансу», через це знижується здатність людини до 

критичного сприйняття і оцінювання інформації); 

 інформативного впливу (адресант здійснює вплив на адресата через 

інформацію, апелюючи до його інтересів, пріоритетів); 

 маніпулятивного впливу (дія на свідомість і підсвідомість адресата, яка 

скерована на створення приємного позитивного стану до отриманного повідомлення) [8, 

с. 11–13]. 

Тісно пов’язаним із поняттям комунікативної стратегії є поняття «комунікативна 

тактика», що виступає своєрідним гіпонімом попереднього терміна і трактується зазвичай як 

«визначена лінія поведінки на певному етапі комунікативної взаємодії, спрямованої на 

одержання бажаного ефекту чи запобігання ефекту небажаного; мовленнєві прийоми, які 

дають змогу досягнути комунікативної мети» [1, с. 120].  

Зважаючи на те, що в межах цієї статті ми вирішили детально зупинитися на розгляді 

найчастотніших стратегіях впливу (див. вище), тоді маємо звернутися до класифікацій 

стратегій С. Романюк та визначення тактик, які для їхньої реалізації застосовуються. 

Дослідниця зазначає: 1) стратегія інформативного впливу реалізується за допомогою двох 

тактик: диференціації та регулювання, які допомагають потенційному споживачу швидше 

помітити повідомлення, усвідомити його значущість, полегшити його розуміння, 

запам’ятовування, сприйняти його переконливість; 2) стратегія аргументативного впливу в 

рекламних повідомленнях реалізується тактиками: створення логічного ланцюжка, 
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деталізації, мотивації та авторитету; 3) стратегія сугестивного впливу реалізується 

шляхом застосування контактотвірної тактики, тактики індуктивного гіпнозу, тактики 

метапрограмування, персеверації, каузації, рапорту; 4) до реалізації стратегії 

маніпулятивного впливу залучаються такі тактики: ціннісно орієнтована тактика, тактика 

трансакцентуації, тактика маскування [8, с. 11]. Однак це твердження більшою мірою 

правомірно для рекламних текстів, на ґрунті яких і виконувалася студія високоповажної 

дослідниці. Вивчаючи мову кіно, насамперед телесеріала «Секс і місто», ми помітили, що 

для цих стратегій актуальними виявилися такі тактики: 

1) стратегія інформативного впливу: 

 тактика «сяючих узагальнень», головною метою якої є зосередження уваги 

глядача на загальноприйнятих чеснотах та якостях: loverville, loveaholic; 

2) стратегія аргументативного впливу: 

 тактика спонукання (заклик до дії, до прийняття певної точки зору, переконання 

реципієнта вчинити вигідним для комунікатора чином): live-for-the-moment; 

3) стратегія сугестійного впливу: 

 тактика передачі позитивної інформації про себе шляхом прийому 

апелювання до емоцій адресата передбачає характеристику власних відчуттів, емоційного 

стану, суб’єктивну інформацію, пропущену крізь призму світовідчуття та досвіду героя, що 

зумовлено емоційністю й експресивністю драмедії як жанру. Метою тактики є апелювання 

до почуттів: I’m feeling hey – world-I’m-thirty-five! Mini-drama; 

 тактика жартівливого ставлення до ситуації: Erin-go-Braless, Jude-law –

співзвучність прізвища відомого актора Джуда Ло та лексеми law – закон.  

4) стратегія маніпулятивного впливу:  

 тактика «презентації» (подання кого-небудь у привабливому вигляді для 

досягнення професійних або особистих цілей; підношення суб'єкта у виключно позитивному 

світлі за допомогою лексем із позитивною конотацією. Наприклад: gallerina 

(ballerina+gallery). Різновидами цієї тактики є такі: тактика самопрезентації (передача 

інформації шляхом прийомів самореклами), наприклад: loveaholic, 5:00am-er, the modeliest; 

тактика презентації (шляхом прийому апелювання до асоціацій глядацької аудиторії): a 

friend-in-pain (originally a friend-in-need); 

 тактика очорнення (умисне приниження, виставляння на показ слабких або 

негативних (іноді уявних) сторін опонента, груба насмішка над ним з метою підірвати його 

авторитет і позбавити довіри мас, іноді використовується коммунікатором з метою показати 

свої достоїнства, привабливість на тлі противника; дана тактика реалізується за допомогою 

використання лексем з негативної конотації). Наприклад: no-brainer, jerk-de-soleil; 

 тактика передачі негативної інформації про себе шляхом прийому 

неввічливості апелює до емоцій адресата й актуалізується комунікативним прийомом 

неввічливості за допомогою обсценної лексики та непристойного гумору, основною метою 

якого є зменшення емоційного розвантаження під час розмови [2]. Наприклад: numb-nuts. 

Отже, проведений аналіз комунікативних стратегій свідчить, що найчастіше в мові 

кіно за допомогою оказіоналізмів генеруються стратегії інформативного, маніпулятивного, 
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аргументативного та сугестійного впливу. Серед них за кількістю тактик переважає 

«маніпулятивна», адже вона сприяє певному баченню та сприйняттю глядачами героїв кіно. 
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Abstract. The article is devoted to the research of communicative strategies and tactics of influence. 

Examples of occasional lexical units observed in the language of cinema are given, especially the television 

series Sex and the City. It was revealed which strategies often generate in this series. Among them, 

“manipulative” prevails in the number of tactics in the language of cinema. 

Keywords: occasional lexical units, communicative strategy, communicative tactics, film discourse. 
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В ТВОРЧЕСТВЕ В. ВУЛЬФ 
Статья посвящена выявлению и описанию концепта и концептосферы в романе «На маяк» 

В. Вульф. Подчеркивается что концепт «смерть»  представлен в произведении автора в процессе 

семантической актуализации концепта в смысловом пространстве романа центральной единицей 

исследования выступает слово, в семантико-смысловой структуре которого вербализуются 

смысловые конституенты концепта «жизни».  

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, концепт, концептосфера. 
 

Актуальность темы данного исследования, с одной стороны, обусловлена тем, что 1) 

авторская концептосфера, репрезентируемая в художественном тексте, до сих пор не 

являлась предметом специального изучения; 2) в научной литературе не выделен механизм 

"реконструкции" авторской концептосферы; 3) отсутствуют работы, выявляющие 

возможности тематической группы слов в репрезентации авторской концептосферы. С 

другой стороны, актуальность настоящей работы определяется состоянием изучения вопроса 

творческого наследия В. Вульфа в аспекте авторского самовыражения. 

Цель исследования — выявить средства репрезентации концепта в творчестве В. 

Вульфа. 

Для достижения поставленной цели нам потребовалось решить следующие 

конкретные задачи: 

1) выявить возможности когнитивного подхода к изучению отношения автора и 

текста (через прослеживание истории становления лингвистической категории автора; через 

осмысление таких понятий, как концепт, индивидуальный концепт, художественный 

концепт, концептосфера). 

2) выявить индивидуальное содержание авторской концептосферы, установить и 

охарактеризовать особенности репрезентации авторской концептосферы. 

3) выявить особенности концептуальной модели произведения автора “На маяк”. 

4) определить путем соотнесения с общенациональными концептами 

инвариантное содержание авторских концептов творчество. 

5) разработать Интернет-веб сайт  

В современной когнитивной лингвистике стержневым становится понятие «концепт», 

которое в качестве термина все чаще используется исследователями, занимающимися 

проблемами языкового представления когниций. В самом общем виде концепт, можно 

представить, с одной стороны, как «сгусток культуры в сознании человека: то, в виде чего 

культура входит в ментальный мир человека, и, с другой стороны, концепт это то, 

посредством чего человек сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нею». 

[1:40]. 

Изучение концептосферы языка позволяет выявлять особенности ментального мира 

того или иного этноса, увидеть, выражаясь метафорически, специфику траектории полета 

человеческой мысли, следовательно познать культуру народа на разных этапах ее 

становления. 

Концепты-мыслительные образы, стоящие за языковыми знаками, означаемые 

языковых знаков, в последние время стали предметом живого внимания лингвистов. Понятие 

концепта, пришедшее из когнитологии, оказалось важным и нужным для изучения языка и 
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легло в основу когнитивной лингвистики. Из концептов составляется семантическое 

пространство конкретного языка, а по семантическому пространству можно судить о 

структурах знаний в их конкретно-национальном преломлении. 

Концепт – один из наиболее популярных и наименее однозначно дефинируемых 

терминов современной лингвистики. Он связан, прежде всего, с антропоцентрической 

парадигмой языкознания и когнитивно-прагматической методологией и используется наряду 

с такими ключевыми понятиями, как «дискурс», «картина мира», и др., для репрезентации 

мировоззренческих, интеллектуальных и эмоциональных интенций личности, отраженных в 

ее творениях-текстах.[2:16]. 

В современной лингвистике термин «концепт» используется как обозначение одной 

из форм репрезентации знаний о мире с позиций когнитивной семантики. 

Термин концепт стал активно употребляться в лингвистической литературе с начала 

90-х годов ХХ века и закрепился в культурологии. Слова «концепт» и «понятие» одинаковы 

только по своей внутренней форме: В переводе с латинского “conceptus” означает «понятие», 

от глагола “concipere”, что буквально означает «понятие». 

Новаторский метод отображения действительности в произведениях В. Вульф 

заключается в изображении не реальных событий, а их интерпретации в сознании героев, 

через передачу сиюминутных мыслей, впечатлений, воспоминаний, эмоций и ощущений. 

Принцип изображения множества мгновений, событий, ощущений героев становится в 

творчестве В. Вульф одним из основных и реализуется с помощью внутренних монологов 

героев и техники «поток сознания». Проза писательницы воспринимается как 

нерасчлененное на части целое, в этом заключается одна из тайн ее очарования. Романы 

строятся как поток ощущений, переживаний, воспоминаний героев и вместе с тем как поток 

происходящих в течение дня событий. Для описания душевного состояния героини, ее 

мыслей, ощущений, воспоминаний и впечатлений В. Вульф использует новаторский метод, 

свойственный модернизму – технику «поток сознания». 

Обращаясь к тексту произведения, следует отметить особенности языка В. Вульф, к 

которым она прибегает, вводя в роман символы. Желая показать динамичность и 

непостоянство света маяка и настроения героев, писательница часто прибегает 

к антонимичным описаниям. Маяк, как и счастье, то недосягаем («The Lighthouse looked this 

morning at an immense distance»; «The Lighthouse looked this morning in the haze an enormous 

distance away»;то на расстоянии протянутой руки, такой же загадочный и манящий («The 

Lighthouse was immovable, and the line of the distant shore became fixed»; «The Lighthouse was 

then a silvery, misty-looking tower … that opened suddenly, and softly in the evening» [3]. 

Основная тема романа В.Вулф «На маяк» –это время и жизни в ее временном 

истечении. Все разнообразные потоки ощущений, показанные через восприятие мира 

различных персонажей, оказываются запечатленными на картине как «момент бытия», 

поймать который является главной задачей каждого художника. Впроцессе семантической 

актуализации концептав смысловом пространстве романа центральной единицей 

исследования выступает слово, в семантико-смысловой структуре которого вербализуются 

смысловые конституенты концепта «жизни». Наличие трех составляющих лингво-

культурного концепта способствует вычленений ключевых лексем, на которых базируется 
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восприятие и понимание самой жизни, выявленийассоциативных значений, обусловленных 

субъективным опытом автора романа. Это существительные life, глагол live, а также слова 

death, people, love, beauty, marriage, solitude, happiness, fate[4:98-102]. 

Концепт «жизни» не может быть выраженполностью в романе без обращения к его 

антиподу – концепту «смерти». Антитеза «жизни –смерти» в романе соотносится не просто с 

преднебытием, рождением и постнебытием, согласноэтико-философскому сознаний, а с 

самим процессом жизни, изображенном в романе. Смерть– это не только конец земной 

жизни человека-персонажа, но и продолжение его жизни в детях, в памяти близких людей, в 

воздействии жизни умершего человека, то есть власти его личности на живых людей, как это 

мы наблюдаем на примере образа миссис Рэмзи. 

Ассоциативные параллели «жизни – смерти», то есть соотношение слова life с его 

антонимом death раскрывается прежде всего на основе парадигматического, в частности, 

антонимического сближения слова life с лексемой death, но и также на основе их 

синтагматической и ассоциативной связи. Аспект концепта «жизнь» позволяет выявить 

взаимодействие языковой семантики и знаний о процессе жизни, завершаемый неизбежно 

смерти, то есть значения словlife и death рассматриваются не только на уровне их 

сочетаемости в отдельных лексикосинтаксических группах, но и в соответствии с широким 

художественным пространством, базирующимся на понятии «концепт». Это позволяет 

обнаружить весь объем семантических компонентов, проявляющихся у данных лексем в 

разных ситуациях. 

Исходным в определении концепта «смерти» является выделение его составляющих в 

соответствии с моделированием концептов, предложенным В.И.Карасиком1: 1) понятийного 

компонента; 2) метафорически-образного компонента; 3) ценностного, включающего 

признаки, связанные с оценочной характеристикой концепта. Темой данной статьи является 

описаниеценностного компонента концепта, в частности, выявление отношения к смерти 

персонажей романа, выражающее в итоге жизненную концепций писательницы и общества 

того времени. [5:172]. 

Концепт ЖИЗНЬ в романе «На маяк» является сложным образованием, его 

содержание представлено целым набором семантических признаков, соотносимых с 

индивидуально-авторским мировоззрением.Он изменчив, имеет положительные и 

отрицательные оценки и взаимодействует с концептами ВРЕМЯ, ПРОСТРАНСТВО, 

СМЕРТЬ. 

Теоретическое значение исследования связана с тем, что углублено понятие 

авторской концептосферы в романе «На маяк» В.Вульф концепта СМЕРТЬ как "to live as if 

you will not die" (жить как-будто не умрёшь) "to die in the battle"(умереть в битве) и т.д. 

В лингвистическом и филологическом анализе произведении писатель использует 

следующие языковые единицы:  

Глагол и глалольные фразы: "to die" (умереть), "to perish" (погибать), "to depart this 

life" (покинуть эту жизнь), "to lose one's life" (потерять жизнь). 

Именные фразы: "to be immortal" (быть бессмертным), "to become life for him"(стать 

для него жизнью) 
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Также автор использует большое количество речевых оборотов в определении смерти, 

например,  

1) устойчивые сочетания: "life partner" (спутник жизни), "as pale as a gost" 

(бледен как смерть), "sleep like the dead"(спать как убитый), "matter of life and death"(вопрос 

жизни и смерти). 

2) сравнения: "like death warmed up" (как смерть нагрелась), "large as life" 

(большой как жизнь) 

3) эпитеты: "cruel" (жестокий), "ruthless" (безжалостная), "short" (короткая), 

“beautiful” (прекрасная), “wonderful” (чудесная), “sudden” (внезапная) 

4) гиперболы: "scared to death" (испугаться до смерти), "to dream whole life"  

(мечтать всю жизнь) 

5) метафоры: "life is fragile, defenseless"(жизнь нечто хрупкое, беззащитное), "life 

the outside world of man"(жизнь внешний мир человека) 

ЖИЗНЬ выявляется путем компонентного анализа значений слова «life». Анализ 

статей толковых словарей английского языка позволил выявить следующие основные 

значения слова «жизнь»: 

1) the condition that distinguishes animals and plants from inorganic objects and dead 

organisms, being manifested by growth through metabolism, reproduction, and the power of 

adaptation to environment through changes originating internally (то есть: особая форма 

существования материи);  

2) the general or universal condition of human existence (всеобщее или универсальное, 

физиологическое состояние человеческого существования);  

3) the animate existence or term of animate existence of an individual (существование или 

срок существования индивида);  

4) any specified period of animate existence (время существования человека от его 

возникновения до конца, а также какой-нибудь его период);  

5) a living being (реальная действительность);  

6) a particular aspect of existence (частный аспект существования); 

7) the course of existence or sum of experience and actions that constitute a person’s 

existence (деятельность человека или общества в тех или иных ее проявлениях: опыт, 

действия);  

8) a biography (жизнеописание человека);  

9) animation, liveliness; activity, excitement (оживление, проявление живости, энергии, 

эмоций);  

10) a mode or manner of existence, as in the world of affairs, society etc.(образ или способ 

жизни);  

11) resilience, elasticity (упругость, эластичность, способность восстанавливать свои 

силы); 

12) living things such as plants and animals (мир, жизнь вещей, планет, животных).  

Мы создали информационный веб-сайт «Авторская концептосфера и её репрезентация 

в творчестве В. Вульф» который содержит словарь основных понятий и терминов, обобщает 
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информацию по указанной теме, синтезирует полученные знания, а также предлагает 

пользователям проверить знания по теме. 
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Имена собственные – это единицы языка и речи, служащие для подчеркнуто 

конкретного называния отдельных предметов действительности и вследствие такой 

специализации выработавшие некоторые особенности в значении, грамматическом 

оформлении и в функционировании. Такая формулировка была сделана в свое время 

В. Д. Бондалетовым Данной областью изучения занимались О. Л. Феофанова, 
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Е. Е. Анисимова, О. Л. Фещенко, В. Н. Топоров, О. Н. Трубачев, Н. И. Толстой, А. И. Попов, 

В. Л. Никонов и др. Эти ученые также установили, что главное назначение имен 

собственных – называть определенный предмет, соотнося его с классом однотипных или 

родственных предметов. Такое же назначение имеет и группа имен собственных, которая в 

научной среде именуется как парфюмонимы.   

В различных терминологических словарях под понятием «парфюмоним» закреплена 

следующая дефиниция: «Парфюмоним – это не только средство привлечения внимания 

определенной категории покупателей к товару (что, безусловно, важно), но и система 

направленного формирования представления о свойствах аромата» [2]. Как утверждает 

Е. А. Сотникова, парфюмонимы – это «это словесное обозначение определенного типа 

косметических товаров данного автора или предприятия, охраняемое законом и 

предназначенное для продажи» [3, с. 6]. При этом исследовательница отмечает, что «объект, 

подвергшийся номинации, строго определен – это конкретный парфюм, и между 

парфюмонимом и понятием отсутствует связь, но она существует между самим названием и 

обозначаемым им предметом, т.е. ароматом» [3, с. 7]. Парфюмонимы сравнительно давно 

вошли в ономастическую систему языка, но их изучению посвящены труды немногих 

ученых, а именно Е. А. Сотниковой, А. А. Уфимцевой и Ю. Н. Караулова. Также они 

становились объектом исследования таких ученых, как А. Л. Василевский, Р. Е. Березникова, 

Т. А. Соболева и др. В научных работах эти единицы рассматривались в следующих 

аспектах: лексико-семантическом (В. И. Иванов), синтаксическом (О. В. Зеленская), 

этимологическом (А. Е. Аникин), коммуникативном (Х. А. Шайхутдинова). Однако 

детального обзора морфологической специфики их происхождения еще не производилось, 

что указывает на актуальность данной работы и обуславливает ее цель. 

В нашей работе мы ставим перед собой цель определить морфологическую 

специфику происхождения парфюмонимов русского языка. 

Источниковой базой работы послужили прайс-листы магазинов парфюмерной 

продукции г. Николаева и их официальные Интернет-сайты (общее количество 

просмотренных сайтов – 10). Фактический материал насчитывает около 40 собственно 

русскоязычных названий и около 200 иностранных названий парфюмов, которые переведены 

или транслитерированы на русский язык.  

Для реализации поставленной нами цели, исследуемые парфюмонимы мы можем 

разделить на две большие группы в зависимости от их происхождения русского языка, а в 

пределах этих групп определить их морфологические особенности и выяснить, какие 

морфологические группы преобладают.  

1. Собственно русские парфюмонимы, которые в своем большинстве образованы 

от трех частей речи (по упадающей): 

а) от имен прилагательных (50 %): «Неувядающий», «Романовский», «Вечерние», 

«Осенние»;  

б) от графических обозначений имен числительных (35 %): «50», «1000», «1881», 

«212»;  

в) от глагольных словосочетаний или глаголов в изъявительной или повелительной 

форме (10 %): «Помни», «Не забывай». 
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Парфюмонимы, выраженные с помощью других частей речи, не являются активными 

в нашей выборке, и их насчитывается не более 5 %. 

2. Иноязычные парфюмонимы, которые вошли в русский язык в варианте 

перевода или транслитерации, с точки зрения морфологии являются наиболее 

разнообразными, поскольку они образованы как от самостоятельных, так и служебных 

частей речи: 

а) от имен существительных (33 %): «Притяжение», «Атмсофера», «Связь», 

«Небо». Примечательно, что в этой группе особое место принадлежит парфюмонимам, 

которые образованы от имен людей: «Луис Витон», «Диор». Также в этой группе 

функционируют парфюмонимы, образованные по формуле «имя существительное + имя 

существительное»: «Лепесток ночи», «Ладан Авиньона», «Бриллианты и рубины», «Ангел 

или незнакомка»;  

б) от имен прилагательных и существительных (29 %), где в таких словосочетаниях 

прилагательные являются своеобразными маркерами элитарности, а существительные 

называют преимущественно цветы, фрукты, драгоценные камни, явления природы: 

«Интенсивная фиалка», «Солнечная лилия», «Элегантный жасмин», «Кашемировый туман», 

«Пленительный апельсин»; 

в) от прилагательных (12 %): «Неотразимый», «Авантюрный», «Изумительный 

зеленый»; 

г) от наречий (8 %): «Возможно, возможно, возможно» (это цитата, взятая из 

популярной песни), «Недорого и шикарно», «Навсегда». 

Меньше 5 % насчитывается во второй группе парфюмонимов, образованных от 

глаголов («Пахнет», «Поговори со мною о любви…», «Вдохновлять») и даже предлогов 

(«Против»). 

Выводы, которые позволяет сделать вышеизложенный материал, сводятся к тому, что 

в русской речи преобладают парфюмонимы, которые являются результатом перевода с 

иностранных языков (английский, французский, итальянский) или их транслитерацией. По 

нашему мнению, это связано с коммерцией, ведь спрос на иностранные (заграничные) 

товары в обществе постсоветского пространства выше, чем на товары отечественные или из 

ближних стран. Более того, это связано и с тем, что парфюмерная продукция в больших 

количествах как раз и производится в тех странах, на языке которых эти названия и вошли в 

русскую речь. 
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АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА 

«ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ ОРУЖИЯ» В НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А. АЗИМОВА 
В статье рассматривается приемы перевода англоязычной терминологической группы 

«огнестрельное оружие», которая встречается в научно-фантастических произведениях А. Азимова 

на русский язык. Также уделялось особое внимание на приемы перевода этой терминологической 

группы на туркменский язык. 

Ключевые слова: военный перевод, калькирование, экспликация, транслитерация, 

эквивалентный перевод.  
 

Вступительная часть. Последнее время прослеживается особый интерес читателей 

к художественным произведениям научно-фантастического жанра. Как показывают анализы, 

что в произведениях научно-фантастического жанра очень часто встречаются военные 

термины. Здесь важно отметить, что большое количество этих терминов составляет названия 

футуристических, вымышленных военно-транспортных средств, различных оружий, 

роботизированных техник, а также огнестрельных оружий. При этом пока особо не 

разработаны методы и способы перевода англоязычных военных терминов, которые 

встречаются в текстах научно-фантастической прозы. Исходя из этого, основная цель данной 

работы заключается в том, чтобы собрать военные термины, относящиеся к названиям 

огнестрельных оружий в научно-фантастических произведениях А. Азимова, 

систематизировать и разработать их приемы перевода, а также сделать попытку перевода 

этих терминов на туркменский язык.   

Основная часть. При исследовании общих вопросов перевода проблема 

адаптированного перевода является крайне важной как для перевода в целом, так и для 

военного перевода. В связи с быстрым развитием военной науки и особенно военной 

техники появляются все новые и новые термины и терминологические словосочетания. В 

текстах научно-фантастической прозы эта тема особенно актуальная, поскольку авторы 

таких произведений или сами придумывают какие-то вымышленные виды оружий, или на 

основе военно-технического развития. Основываясь на научно-техническое развитие с 

большой вероятностью можно полагать, что большая часть таких оружий в недалеком 

mailto:dermandd96@yahoo.com
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будущем может стать реальностью. Этому способствует также тот факт, что оружия и 

различные виды военно-технических средств, которые использовались в фантастических 

произведениях нескольких лет назад уже сейчас стали реальностью.  

При изучении вопроса перевода художественных произведений военной тематики, 

прежде всего, следует рассмотреть лингвистическую дисциплину, компонентом которой она 

является, а именно военный перевод. Собственно, перевод как более крупная система 

включает в себя как военную составляющую, так и прочие отраслевые. Таким образом, было 

бы более правильным начать данного вопроса, дав определение этим видам лингвистической 

деятельности, и тем самым обозначить рамки, в пределах которых эта проблема 

функционирует. 

Перевод можно определить как процесс передачи сообщения в случаях, когда коды 

(языки), которыми пользуются источник и адресат, не совпадают. При этом под сообщением 

понимается информация, предназначенная для передачи [2, c. 26]. Это может быть только 

семантическая информация (т.е. информация, содержащаяся в значениях слов), как, 

например, при переводе фразы: «And that means the automatic armies, the robot interceptors and 

tanks, the H bombs» – «А это означает – автоматические армии, роботы-перехватчики, 

роботы-танки, водородные бомбы» [9, c. 38]. Также это может быть семантическая и 

ситуационная виды информации, соотнесение которых образует смысл высказывания, как, 

например, при переводе команды: «At ease!» – «Вольно!» [8, c. 45]. И наконец, это может 

быть еще и информация о стилистических особенностях, как, например, при переводе 

следующей фразы приказа: «The ground troops are ready, sir!» – «Наземные войска готовы, 

сэр!» [8, c. 128].  

Особенности перевода военной терминологии наиболее заметны при переводе 

художественных произведений научно-фантастического жанра военной направленности. 

Стоит отметить тот факт, что информация военного толка требует точного перевода во 

избежание непонимания некоторых явлений в произведениях, что является нежелательным 

для художественных текстов военной направленности. В таком случае на пути рядового 

переводчика встает проблема периферийных знаний – общих знаний об описываемом 

явлении, но не касающихся непосредственно лексических аспектов. Таким образом, для того 

чтобы переводить и адаптировать военные тексты, переводчику необходимо получить 

периферийные знания об описываемом объекте, а также лексические аналоги на языке 

перевода [3, c. 83].  

Как выше отмечалось, материалами данной работы послужили военные термины в 

научно-фантастических произведениях А. Азимова. Итак, был проведен анализ научно-

фантастических произведений этого автора на английском и на переводе их на русский язык. 

Общее количество анализированных произведений составляло около 450 страниц. Если 

приводить статистические данные, то общей сложности было собрано около 350 терминов 

военной направленности. Из общего числа этих терминов 96 – относятся в 

терминологическую группу «огнестрельное оружие», (в процентном соотношении 24%). 

Также было определено приемы перевода этих терминов на русский язык, которые 

использовались переводчиками. Эти способы ниже в таблице подробно указаны.  
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Приемы Количество 

Калькирование  70 

Экспликация   15 

Транслитерация   6 

Эквивалентный перевод 5 

Как видно из таблицы, прием калькирования использовался чаще всего. Это 

объясняется тем, что почти все термины, т.е. названия огнестрельных оружий 

представляются нереальными, вымышленными. Соответственно такие термины не имеют 

лексических аналогов на переводящем языке, в данном случае на русском языке. Поэтому 

переводчику основном приходится имеет дело такими приемами как калькирование, 

экспликация, транслитерация. Как показывают анализы, очень реже использовался 

эквивалентный перевод. Этот прием использовался для перевода таких терминов, у которых 

наблюдается лексический аналог на переводящем языке.  

Для того, чтобы переводить англоязычную терминологию существуют различные 

способы и приемы. Некоторые из них выше были перечислены, которые были использованы 

для перевода терминологической группы «огнестрельные оружия». Следует остановится на 

каждом отдельно.  

Калькирование, калька (франц. calque – копия) – образование нового фразеологизма, 

слова или нового значения слова путём буквального перевода соответствующей иноязычной 

языковой единицы [10, c. 211]. К калькированию можно прибегнуть в том случае, если 

переводимый термин попадает в категорию так называемой безэквивалентной лексики и 

требуется найти альтернативное переводческое решение [2, c. 152]. 

Как указывает Л.С. Бархударов, «этот прием заключается в передаче 

безэквивалентной лексики исходного языка при помощи замены ее составных частей – 

морфем или слов (в случае устойчивых словосочетании) их прямыми лексическими 

соответствиями в языке перевода» [1, c. 99]. С мнением Л.С. Бархударова соглашается и Т.А. 

Казакова, определяя калькирование как «воспроизведение комбинаторного состава слова или 

словосочетания, когда составные части слова (морфемы) или фразы (лексемы) переводятся 

соответствующими элементами переводящего языка» [4, c. 88]. 

Как выше отмечалось, для перевода данной терминологической группы чаще всего 

использовался именно прием калькирования. Этому способствует тот факт, что на русском 

языке не существует лексических аналогов этих терминов, так как почти все термины данной 

группы вымышленные, т.е. таких вид оружий не существует в реальности. В качестве 

примера можно привести следующие примеры:  

Nuclear Neutron Cannon – атомно-нейтронная пушка;  

Self-Guided Proton Rifle – самонаводящаяся протонная винтовка;  

Carbon Neutron Ray – углеродно-нейтронная облучатель;  

Armageddon Thermal Pistol – термальный пистолет Армагеддона.  

Как можно наблюдать из приведенных примеров, как таковых огнестрельных оружий 

не существуют в реальности, поэтому переводчику пришлось обратиться к приему 

калькирования.  

Следующий прием перевода, который выше приводился – экспликация (описательный 

перевод). Данный прием определяется как лексико-грамматическая трансформация, при 
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которой лексическая единица исходного языка заменяется словосочетанием, 

эксплицирующим ее значение, т.е. дающим более или менее полное объяснение этого 

значения на переводящем языке [5, c. 203]. 

Когда ни один из словесных приемов подбора соответствия не удовлетворяет 

ситуации, переводчики прибегают к описанию. Описательный перевод, как правило, 

употребляется параллельно с транскрипцией и применяется при переводе терминов, 

культоронимов, уникальных объектов и т.п. [5, c. 210]. Так, при переводе названий 

огнестрельных оружий, которых нет в реальности, и в случае не передать смысла термина 

одним словом и словосочетанием приходится иметь дело именно с этим приемом. Например,  

Battlestar Ray Equalizer – рентгеновский пистолет, используемый при звездных 

войнах;  

High-Speed Thermal Shooter – термальное оружие большой скорострельностью; 

Unmanned guns – автоматические управляемые огнестрельные оружия.  

Следующий прием перевода – транслитерация, которая используется для без 

эквивалентных слов в переводящем языке. Транслитерация определяется как способ 

перевода лексической единицы оригинала путем воссоздания ее формы с помощью букв 

переводящего языка. При транслитерации воспроизводится графическая форма иноязычного 

слова (буквенный состав) [7, c. 258].  

Как показано выше в таблице, данный прием использовался для перевода 

значительного малого количества терминов. Например,  

Warbringer Thermal Cannon – тепловая пушка “Warbringer”;  

Gatling Sniper – снайперская винтовка “Гатлинг”.  

Здесь важно подчеркнуть, что переводчик использовался данный прием для того, 

чтобы сохранить названия данных оружий.  

Последний прием, который использовался меньше всего – эквивалентный перевод. 

Использование данного приема меньше всего объясняется тем, что в текстах научно-

фантастических произведений очень редко встречаются виды таких оружий, которые 

имеются аналоги в переводящем языке.  

Данный прием определяется как перевод, соответствующий оригиналу на всех 

релевантных уровнях и обеспечивающий решение тех же информационно-коммуникативных 

задач, на которые был нацелен текст оригинала [6, c. 65]. Например,  

automatic – автомат;  

machine gun – пулемёт.  

Как показывают примеры, такие виды оружия существует в английском языке так и 

на русском.  

В ходе исследования также были разработаны способы и приемы перевода этих 

терминов на туркменский язык. В переводе терминов на туркменский язык, дела обстоят как 

в переводе на русский язык, т.е. большинство собранных терминов не имеет эквивалента на 

туркменском языке. Здесь важно отметить, что русский язык послужил в качестве метаязыка 

при переводе на туркменский язык.  

В тоже время необходимо подчеркнуть, при переводе на туркменский язык обращали 

внимание на языковые реалии. Например, Armageddon Thermal Pistol – термальный 
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пистолет Армагеддона, в данном примере использовался слово Армагеддон, которое 

упоминается в священной книге Библии, как последняя битва. Но в туркменской языковой 

реалии такого слова нет, или даже нет такого понятия как последняя битва. Поэтому нельзя 

перевести данное слово дословно на туркменский язык, поскольку оно будет просто 

непонятным читателю и потеряет смысла. Следовательно, в данном случае мы перевели 

данное слово словосочетанием «конец света», поскольку это имеет и религиозное значение, 

т.е. оно упоминается в священной книге, и будет понятно читателю туркменского 

происхождения. В переводе данный термин будет выглядеть следующим образом:  

Термальный пистолет Армагеддона – аhyrzaman termal sapançasy (дословно на 

русском: термальное оружие, которое может привести к концу света).  

Еще при переводе терминов на туркменский язык нам чаще пришлось обращаться к 

приему экспликацию (к описательному переводу), поскольку военная терминологическая 

база туркменского языка еще не очень развитая. Это может объясняться тем, что военная 

политика Туркменистана очень сдержанно относится к гонку вооружения.  

Выводы. Таким образом можно приходить к выводу, что для перевода англоязычную 

терминологическую группу “огнестрельные оружия” используются следующие приемы 

перевода: калькирование, экспликация, транслитерация и эквивалентный перевод. Прием 

калькирования использовался больше всего чем остальные приемы. Для того, чтобы 

переводить эти же термины на туркменский язык использовались такие приемы как 

экспликация, калькирование, транслитерация. В тоже время подчеркнем, что русский язык 

послужил как метаязыком для перевода данных терминов на туркменский язык. В 

дальнейшем предполагаем переводить все собранные термины из научно-фантастических 

произведений А. Азимова, и используя эти данные перевести некоторые рассказы этого 

автора на туркменский язык, а также разработать электронное пособие, которое помогло бы 

в практике перевода текстов научно-фантастической прозы.  
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Davronov D. D., English terminological group «firearms» in the science fiction works of A. Asimov 

The article deals with the methods of translation of the English terminological group «firearms», 

which is found in the science fiction works of A. Asimov. Special attention was also paid to the methods of 

translation of this terminological group into the Turkmen. 

Keywords: military translation, loan translation, explication, transliteration, equivalent translation.  

Давронов Д. Д., Англомовна термінологічна група «вогнепальна зброя» в науково-фантастичних 

творах А. Азімова 

У статті розглядаються прийоми перекладу англомовної термінологічної групи «вогнепальна 

зброя», яка зустрічається в науково-фантастичних творах А. Азімова. Також приділялася особлива 

увага прийомам перекладу цієї термінологічної групи туркменською мовою. 

Ключові слова: військовий переклад, калькування, експлікація, транслітерація, еквівалентний 

переклад. 

 

 

УДК 811.81`33+81`27+37.06 

Дубініна Марія Денисівна 

студентка 4-го курсу спеціальності філологія 

Національний університет імені адмірала Макарова 

Україна, м. Миколаїв 

dubininamaria321@gmail.com  
 

ГОТОВНІСТЬ СТУДЕНТА-ПЕРШОКУРСНИКА ДО НАВЧАННЯ 

В УНІВЕРСИТЕТІ 
В результаті опитування перших курсів спеціальності «Прикладна лінгвістика», було 

виявлено, що студенти не готові до сприйняття нової інформації через брак знань, що мали бути 

засвоєні в школі. На питання шкільної програми не змогли відповісти більше половини учнів.  

Ключові слова: Прикладна лінгвістика; анкетування; першокурсники; готовність; 

підготовка. 
 

Мета дослідження полягає у визначенні рівня готовності студентів-першокурсників 

спеціальності філологія (прикладна лінгвістика) до навчання в університеті. 

Останнім часом спостереження і досвід роботи змушують викладачів закладів вищої 

освіти визнати, що студенти не завжди виявляються готовими до сприйняття нового 

матеріалу через брак знань, які мали засвоїти в школі. Недостатня підготовка гальмує 

сприйняття навчальної інформації, а іноді робить її цілком незрозумілою для учнів. Ця тема 

активно вивчається університетами, які пропонують доуніверситетську підготовку, такими 

прикладами є курси, інформацію про які можна дізнатися на офіційних сайтах університетів 

[1;2;3]. Під такою підготовкою частіше за все розуміється підготовка до Зовнішнього 

незалежного оцінювання, критерії якого з року в рік стають жорсткішими. Але підготовка та 

навіть успішне складання такого іспиту не гарантують готовності абітурієнтів до навчання. 

mailto:ubininamaria321@gmail.com
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Проблема в тому, що частіше за все поняття підготовки та готовності ототожнюються. 

У процесі дослідження було проведено аналіз цих термінів у різних джерелах – як в 

лінгвістичних, так і в педагогічних. Це допомогло сформулювати чіткі визначення, що 

розрізняють такі поняття. Отже, підготовка випускників середніх шкіл – це процес і 

результат процесу набування протягом навчання певних знань, навичок, досвіду. Готовність 

студентів-першокурсників – це вибіркова прогнозована активність особистості на етапі її 

підготовки до діяльності. Розрізняючи такі поняття, ми маємо визначити стан готовності 

учнів до сприйняття інформації, що передбачає спеціальність філологія, а саме спеціалізація 

прикладна лінгвістика на момент вступу до університету. Аналізуючи результат, ми зможемо 

застосувати методи підготовки в разі такої необхідності, що зробить студента готовим до 

чіткого сприйняття інформації, яка знадобиться для опанування спеціальності. 

Основними предметами, що необхідно засвоїти для вступу до університету та 

подальшого навчання є українська мова і література, англійська мова, бажано знати основи 

третьої іноземної мови (французька або німецька), історія України (необхідна для вступу, 

далі викладається як непрофільна дисципліна), а також основи математики на інформатики. 

Для майбутнього лінгвіста необхідно знати українську мову досконало. Так як більшість 

студентів є носіями цієї мови, вони не звертають особливої уваги на ретельну підготовку до 

складання цього предмета, а якщо і звертають, то не завжди можуть впоратися з досить 

простими завданнями. Для того, щоб ці спостереження не були безпідставними, ми створили 

та провели спеціальне анкетування для студентів-першокурсників спеціалізації “прикладна 

лінгвістика”, яке складалося з питань за шкільною програмою з української мови.  

Зміст відповідей на запитання анкети став предметом нашого дослідження. Результати 

аналізу анкет мають вказати на якість готовності студентів-першокурсників. 

Анкетування було проведено наприкінці вересня 2019/2020 навчального року. До 

анкетування було залучено всіх студентів першого курсу спеціальності «Прикладна 

лінгвістика». Участь в анкетуванні взяли 26 студентів.  

Зміст анкети, запропонованої студентам, наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Діагностувальна анкета для студентів спеціальності «Прикладна лінгвістика» 

Тест для перевірки знань з української мови, необхідних для вступу на 

спеціальність «Прикладна лінгвістика» 

Анкета створена для перевірки знань з української мови за шкільною програмою у 

студентів-першокурсників спеціальності “прикладна лінгвістика”. 

1. Яким способом утворено слово викладач: 

А) суфіксальним;       Б) префіксальним;      

В) префіксально-суфіксальним; Г) безсуфіксним. 

2. В якому рядку подано прикметники жіночого роду, м’якої групи: 

А) нова, нової, новій, нову, новою, 

на/у новій;           

Б) синє, синього, синьому, синє, синім, на/у 

синьому, синім;         

Г) нове, нового, новому, нове, 

новим, на/у новому, новім. 

В) синя, синьої, синій, синю, синьою, на/у 

синім. 

3. В якому рядку подано два іменники, що належать до одного роду: 

А) Сімферополь, Сибір;    Б) рукопис, магістраль; 

В) ательє, маестро;   Г) лібрето, колібрі; 
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Д) Тюль, Охтирка.  

4. Лексика за ступенем уживаності буває: 

А) сучасна і застаріла;     Б) активна і пасивна; 

В) частотна і маловживана.  

5. Сукупність спільнокореневих слів, розміщених у такій послідовності, у якій 

вони утворювалися, становить: 

А) Словотвірну послідовність;   Б) Словниковий ланцюжок; 

В) Словотвірний ланцюжок.  

6. Подовження приголосного відбувається у формі орудного відмінка іменника: 

А) нежить;       Б) гордість; 

В) кошеня;               Г) подорож; 

Д) праматір.  

7. До II відміни належать 

А) іменники чоловічого роду, які в 

називному відмінку однини мають 

нульове закінчення або закінчення 

-о;  

Б) іменники жіночого і чоловічого роду, які в 

називному відмінку однини мають закінчення -

а (-я); 

В) іменники жіночого роду, які в 

називному відмінку однини мають 

нульове закінчення, а також 

іменник мати;  

Г) іменники середнього роду із закінченням -а(-

я) в називному відмінку однини, у яких при 

відмінюванні з’являється суфікс -ат- (-ят-) або -

ен-. 

8. В якому рядку подано перелік означальних займенників? 

А) хто, що, який, чий, котрий, 

скільки;   

Б) мій, твій, наш, ваш, свій, його, її, їхній, їх; 

В) цей, той, такий, стільки;   Г) весь, усякий, кожний, жодний, інший, сам, 

самий. 

9. Простими, складними та складеними за будовою бувають: 

А) займенники;   Б) числівники; 

В) прийменники;   Д) дієприслівники. 

10. У реченні прикметник найчастіше виступає: 

А) додатком;   Б) присудком; 

В) означенням;  Д) підметом. 

11. На якісні, відносні і присвійні поділяються: 

А) іменники;     Б) прикметники; 

В) числівники;   Г) займенники. 

12. Складним називають слово:  

А) яке має дві або більше основ; Б) яке має два або більше коренів; 

В) яке має два або більше складів;   Г) яке має два або більше суфіксів. 

13. Скільки форм часу в українській мові? 

А) три; Б) чотири; 

В) п’ять; Г) шість. 

14. Яку граматичну характеристику дієслівної форми прийшов вважаєте 

правильною? 

А) форма минулого часу 3-ї особи, 

однини; 

Б) форма минулого часу чоловічого роду, 

однини; 

В) форма минулого часу 3-ї особи, 

чоловічого роду, однини. 
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15. Яке / які  слово / слова  не має закінчення? 

А) поверх; Б) зверху; 

В) верхи; Г)  верхі՛в. 

16. В якому рядку / рядках подано слово з правильним структурним поділом? 

А) солов-ей;     Б) за-говор-ил-и; 

В) жив-ий;  Г) ви-словл-енн-я . 
 

Систематизовані результати анкетування подано в таблиці 2. 

Результати анкети виявилися невтішними. Рівень готовності студентів зовсім 

невисокий, але можна зробити певні висновки за темами, за якими ставилися запитання. 

Найбільше правильних відповідей студенти-першокурсники спеціальності “прикладна 

лінгвістика” дали на питання №10 з морфології, визначивши частиномовні ознаки (69% 

учнів відповіли правильно). Далі, 62% опитаних відповіли на питання №6, в якому 

перевірялося знання відмінкових форм. На ще одне питання, зв’язане з морфологією, а саме 

питання № 12, правильно відповіли 46% студентів. Трохи менша кількість першокурсників 

впоралися з тестом № 3, де перевірялася  правильність в якому перевірялося знання 

відмінкових форм. На ще одне питання, зв’язане з морфологією, а саме питання № 12, 

правильно відповіли 46% студентів. Трохи менша кількість першокурсників впоралися з 

тестом № 3, де перевірялася  правильність визначення роду іменників у яких немає 

показників. 35% учнів відповіли на питання № 1 - словотвір, №11 - прикметник, розряди, 

№12 - морфеміка, теорія, термінологія, №14 - морфологія, дієслово, особа, №15 - словотвір, 

практичне завдання. На завдання №9 (словотвір, числівник, морфемна структура) 31% учнів 

відповіли правильно, а от на питання № 16 (морфеміка, структурний поділ) лише 27%. Тест 

№ 4 (лексикологія, теоретичне питання) - 23%. А от далі результати зовсім невтішні: лише 

19% першокурсників знають тему морфології іменник, теорія відміни (тест №7), 15% знають 

займенникові розряди (тест №8). 4% (один студент) знає відповідь на питання №13, яке 

стосується дієслова, часу. І на питання №5 із словотвору не відповів ніхто. 

Таблиця 2 

Результати перевірки знань студентів з української мови,  

необхідних для вступу на спеціальність «Прикладна лінгвістика» 
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1 ✓ - ✓ - - - - - - - - - - - ✓ ✓ 

2 - - ✓ - - ✓ ✓ - - - - - - - ✓ - 

3 - ✓ ✓ - - ✓ - - - ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ - 

4 - ✓ ✓ - - ✓ - - - ✓ - - - - ✓ - 

5 ✓ - ✓ ✓ - - - - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ - 

6 - - ✓ ✓ - ✓ - - ✓ ✓ ✓ - - ✓ - - 
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7 - ✓ - - - - - ✓ - ✓ - - - - ✓ - 

8 ✓ ✓ - - - - - - - - ✓ - ✓ ✓ - - 

9 - ✓ - - - - - - - - ✓ - - - - - 

10 - ✓ - - - ✓ - ✓ - - ✓ - - - - ✓ 

11 ✓ - - - - ✓ ✓ - ✓ ✓ - ✓ - - - - 

12 ✓ - - - - - ✓ - ✓ ✓ - - - - - - 

13 - ✓ ✓ ✓ - ✓ - - - ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ - 

14 ✓ ✓ ✓ - - ✓ - ✓ - - - ✓ - ✓ - - 

15 - ✓ - ✓ - - ✓ - - ✓ ✓ ✓ - - - - 

16 - - - - - - - - - ✓ ✓ ✓ - - - - 

17 - - ✓ - - ✓ - - - ✓ - ✓ - ✓ ✓ ✓ 

18 - - - - - ✓ - ✓ ✓ ✓ - - - ✓ ✓ ✓ 

19 ✓ - ✓ - - ✓ - - ✓ ✓ - - - ✓ - ✓ 

20 - ✓ ✓ - - - - - - - - - - - - ✓ 

21 - - - ✓ - - - - - ✓ - - - - - - 

22 - - - ✓ - ✓ ✓ - - - - - - - - - 

23 - - - - - ✓ - - - ✓ - ✓ - - - - 

24 ✓ ✓ - - - ✓ - - ✓ ✓ - - - - - - 

25 - - - - - ✓ - - - ✓ - - - - - - 

26 ✓ ✓ - - - ✓ - - ✓ ✓ - - - - - ✓ 

В 

сумі 

9 12 11 6 0 16 5 4 8 18 9 9 1 9 9 7 

 

Висновок: отримані результати дають нам підставу вважати, що готовність студентів 

до навчання в університеті за напрямом філологія, спеціальністю “прикладна лінгвістика” не 

є задовільною. Причини можуть бути різноманітними, однак визначена діагностика може 

стати основою для подальшої роботи над підготовкою студентів, створення ресурсів для 

ефективного покращення рівня готовності вступників та студентів що вже навчаються за 

нашою спеціальністю. 
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Annotation: as a result of the questionnaire for the first year students of the specialty “Applied 

Linguistics”, we have found out that students are not ready to learn new information because of lack of 

knowledge which they were to learn at school. They appeared to be unprepared to provide more than half of 

questions of the school program. 
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Key words: applied linguistics, questionnaire, freshmen, readiness, training. 

Аннотация: в результате опроса первых курсов специальности «Прикладная лингвистика», 

было выявлено, что студенты не готовы к восприятию новой информации из-за нехватки знаний, 

которые должны были быть усвоены в школе. На вопросы школьной программы не смогли 

ответить более половины учеников. 

Ключевые слова: прикладная лингвистика; анкетирование; первокурсники; готовность; 

подготовка. 
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СИНТАКСИС КІНОСЦЕНАРІЮ ТА ОРИГІНАЛЬНОГО ТВОРУ: 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРІАЛІ ФІЛЬМУ О. ДОНЧИКА 

«УКРАДЕНЕ ЩАСТЯ») 
Розвідку присвячено питанню визначення найпоширеніших типів синтаксичних конструкцій в 

оригінальному творі «Украдене щастя» І. Франка та в однойменному фільмі О. Дончика та 

здійсненню їхнього порівняння за кількісними параметрами вживання. Результати відповідного 

дослідження презентовано на прикладі звертань. 

Ключові слова: синтаксис, багатокомпонентні речення, неелементарні сполучення, 

звертання.  
 

Синтаксис (дав.-гр. σύνταξις – «побудова, порядок, складання», від σύν – «з, разом» 

і ταξις – «впорядкування») – розділ граматики, що вивчає граматичну будову словосполучень 

та речень у мові. Таке визначення можна знайти в чималій кількості наукових праць, зокрема 

І. Вихованця, К. Шульжука, К. Городенської, І. Слинька та ін. Крім словосполучень і речень, 

сьогодні синтаксисти звертають увагу саме на складні синтаксичні конструкції, тобто 

багатокомпонентні (три й більше предикативних частин) речення з різними типами зв’язку: 

сполучниковим і безсполучниковим (Т. Майданович). Відомо, що різновидами складних 

синтаксичних конструкцій є такі: 1) безсполучникові багатокомпонентні речення: Віяло 

теплими пахощами з луків, десь далеко лунав спів, співали дівчата, сміялися хлопці, 

награвала гармонія тихої літньої ночі (В. Василевська); 2) складносурядні 

багатокомпонентні речення: Притихли далі охололі, і висвист птичого крила затих над 

хвилею і в полі, і небо падає поволі в холодній краплі із весла (М. Вінграновського); 

3) складнопідрядні багатокомпонентні речення: Я босоніж іду, щоб землі дорогої тепло, наче 

струмінь палкий, прямо в серце до мене текло, щоб довіку мене зігрівало святе відчуття, що 

лиш рідна земля може дати нам силу життя (Л. Забашта); 4) складні багатокомпонентні 

mailto:blackjesus130598@gmail.com
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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речення мішаного типу (з сурядністю і підрядністю; з сурядністю і безсполучниковим 

зв’язком; з підрядністю і безсполучниковим зв’язком; з сурядністю, підрядністю і 

безсполучниковим зв’язком): Людей пильнує правда у житті, брехня жене у нетрі 

непролазні, де повзають гидкі отруйні плазні; а звідтіля вернутись то путі людина може 

тільки чесна, сміла, в якої совість ще не заніміла! (Д. Павличко). Дослідженнями цих 

конструкцій займалося багато вчених. Так, зокрема, спробу дослідження неелементарних 

словосполучень здійснив український лінгвіст Г. Удовиченко, який у своєму дослідженні 

обмежився трикомпонентними складними словосполученнями. Неелементарні 

словосполучення досліджували також вітчизняні мовознавці, насамперед О. Мельничук та 

І. Вихованець. Однак огляд їхніх робіт і наведені нами вище приклади засвідчують, що 

відповідні синтаксичні студіювання здійснювалися на матеріалі художніх текстів. Тому 

актуальність нашої розвідки пояснюється необхідністю дослідити синтаксис кінотекстів, 

зокрема тексту кіносценарію до фільму О. Дончика «Украдене щастя», що ще не ставав 

об’єктом синтаксичного дослідження. Крім цього, актуальність увиразнюється спробою 

здійснити порівняння тексту кіносценарію та оригінального твору, за яким цей сценарій 

написано, оскільки такий аспект і досі залишається поза увагою високоповажних науковців. 

Мета роботи полягає у визначенні найпоширеніших типів синтаксичних конструкцій 

в оригінальному творі «Украдене щастя» І. Франка та в однойменному фільмі О. Дончика та 

здійсненні їхнього порівняння за кількісними параметрами вживання. Результати 

відповідного дослідження  межах цієї статті презентуємо на прикладі звертань. 

В тексті оригінального твору І. Франка ми фіксуємо чимало звертань: - Микола 

тільки двічі говорит дружині: «Бідна ти моя небого!», «Аннице моя!» (Франко 24, с. 27, 34). 

Емоційність формул апеляції жандарма Михайла до Анни теж маркована мінімалізмом під 

час першої після розлуки зустрічі: «Анно, серце моє!» (Франко 24, с. 23). Анна, як жінка, 

частіше використовує лагідні звертання до коханого Михайла: «братчику мій», «голубе мій», 

«любий мій» (Франко 24, с. 32, 47); і тільки у фіналі: Анна. […] Голубчику! Де рана? […] 

Михайле, серце моє, скажи, що тобі? […] (кидається до трупа). Михайле, Михайлику! На 

кого ти мене покидаєш? Що я без тебе на світі зачну? (Франко 24, с. 63– 64). В усіх інших 

випадках тільки: Миколо, Анно, Михайле.  

У зверненій мові персонажів драматичних творів письменника у формі кличного 

відмінка використано оніми та апелятиви чоловічого, жіночого та подвійного (чоловічого 

або жіночого) роду І відміни твердої і м’якої груп, флексії яких збігаються із чинними 

літературними: громадо, кумо, розбишако, воєводо, авво, голово, собако, гольтіпако, Миколо, 

Анно, відьмо, жабо, звірюко, війтихо, жінко, гадино, торбо, недуго, тьмо, дитино, кумо, 

діво, дівчино, сусідо тощо. Так само спеціальні закінчення в кличному відмінку мають 

іменники чоловічого роду ІІ відміни твердої, м’якої і мішаної груп: брате,побратиме, 

нелюде, псе, черве, чорте, доме, панчику, голубчику, писарочку, паночку, блондинику, 

братику, соколику, божечку, Михайле тощо. 

В тексті кіносценарію у фільмі О. Дончика звертання також наявні, проте кількість 

їхнього вживання значно менше порівняно з оригінальним текстом. Приклад: 
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«Не журися небого,живеш як у Бога за дверима,чоловіка маєш доброго 

,роботящего,тихого хоч до рани прикладай.. Господи що тут журитися» (другий епізод 

Анна з подругою роблять хатні справи) 

Микола: «Певно що не грабив але я йому тож не подарую,я над ним своєї кривди 

пошукаю» 

Микола: «А то шо не можно було сказати ,взяв мене страхом дитини 

небіжчиком..Єй Єй Михайле Михайле,я бачу що ти не той що ти був колись. 

Михайло : «Все гарно двоє мерців зійшлося що за життя любились по смерті не 

забули ,не мають нічого до роботи,як сваритись». 

Крім того, особливістю тексту кіносценарію є те, що авторські звертання, що не 

відповідають нормам сучасної української літературної мови (наприклад, сусідо), замінено 

на нормативні варіанти. В деяких випадках такі одиниці взагалі вилучено з кіномови. було 

використано багато синтаксичних конструкцій, проте сценарієм фільму було передбачено 

вживання цих конструкцій в меншій кількості: 

Отже, наведене дало підстави зробити певні висновки. Так, в оригінальному творі 

І. Франка виявлено апеляції за допомогою грамем власне-вокатива використано іменники 

всіх чотирьох відмін, форми pluralia tantum, дво- та багатокомпонентні сполучення слів, 

субстантивовані прикметники, дієприкметники, а також особові займенники ти і ви. У 

драматургії письменника засвідчено багатофункціональність як власних, так і загальних назв 

у формі вокатива, їхні значні зображальні можливості, суголосність авторського 

морфологічного вираження грамем кличного відмінка із чинними нормами українського 

правопису, залучено меліоративні та пейоративні словотвірні, морфологічні, лексичні 

засоби. Однак у тексті кіносценарію стилістика звертань є менш потужною, а також значно 

меншою є їхня вживаність. 
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Abstract. In this work, we will run the syntax of the screenplay. Consider the comparative aspect on 

the material of O. Donchyk's movie "Stolen Happiness". Let's look at syntactic constructions. We define the 

most common types of syntactic constructions in I. Franko's original work and in the film. 

Key words: syntax, multicomponent sentences, non-elementary combinations, appeals. 
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ЩО БІЛЬШЕ ЛЯКАЄ УКРАЇНЦІВ: COVID-19 ЧИ ЗАГОЛОВКИ 

ПУБЛІКАЦІЙ ПРО ПАНДЕМІЮ? 

Статтю присвячено проблемі заголовків в інтернет-виданнях як засобу впливу. Окреслено 

поняття «заголовок». Проаналізовано вплив назв публікацій на читачів, способи маніпуляції за 
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Сучасна українська літературна мова, як відомо, є однією з найбагатших і 

найрозвиненіших у світі. Вона виконує цілу низку функцій, які проявляються в тісній 

взаємодії: комунікативну, експресивну, ідентифікаційну гносеологічну, мислетворчу, 

естетичну, номінативну, фатичну, волюнтативну та ін. [1, с. 82-94]. 

Використання виражального потенціалу мови в електронних засобах масової 

інформації – окрема проблематика, яка становить коло інтересів багатьох сучасних 

дослідників. Так, А. З. Москаленко проаналізував роль ЗМІ у житті країни [2], О. В. Пугачов 

та А. І. Соловйов вивчали вплив ЗМІ на політичну свідомість і поведінку громадян [3]; 

М. Л. Князєва дослідила, як мас-медіа визначають духовний, емоційний клімат суспільства, 

формують систему моральних цінностей [4, с. 97 - 101]. 

Мета нашого дослідження – проаналізувати особливості заголовків статей відомих 

українських онлайн-видань з актуальної на сьогодні теми COVID-19 з погляду їхнього 

впливу на читачів. 

Заголовок – найважливіший елемент будь-якого тексту, в тому числі статей в 

електронних виданнях. За допомогою назв публікацій автори привертають увагу аудиторії та 

спонукають прочитати чи бодай переглянути запропоновані матеріали. Саме тому 

журналісти та редактори часто використовують у своїх заголовках елементи драми та 

сенсації, наголошуюючи на аспектах новин, які, на їхню думку, зацікавлять цільову 

аудиторію. Нашестя, обурення, сенсація дня, терміново – усі ці слова привертають увагу 
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читачів та змушують їх переходити за посиланням. Це називається клікбейт (англ. clickbait, 

від click «клацання» та bait «наживка») [5]. 

Як стверджує О. Амзін, в інтернет-публікації надзвичайно важливим є заголовок, бо 

він не тільки привертає увагу, а часто виявляється єдиною прочитаною реципієнтом 

інформацією; «в 60-80 % випадках новину не читають, а дістають уявлення про те, що 

відбувається, із заголовків» [6]. Інтернет реєструє кількість відвідувань сторінки, саме тому 

великою є спокуса закласти в заголовку таку інформацію, що легко запам’ятається, 

виглядатиме сенсаційно, і, можливо, змусить прочитати саму новину, яка буде значною 

мірою сприйнята в тональності, заданій заголовком. 

В аналізованих заголовках автори зазвичай використовують надмірно емоційну 

лексику або обіцяють сенсацію, як-от: Коронавірус переслідуватиме людство, поки не 

знайдуть вакцини – представник ВООЗ; Папа Римський у Великодній проповіді назвав 

епідемію найтемнішими часами тощо. Головна мета чи не всіх публікацій, аби читач, 

наляканий пандемією, відкрив новину. У текстах найчастіше жодної сенсації немає: 

повторюють відомі симптоми хвороби, статистичні відомості, описують причини смертності, 

стан паніки та розгубленості людей, неготовність медицини до таких масштабів 

захворюваності тощо. Є й інша мета, для якої використовують одіозні заголовки: 

інформаційна перевантаженість соціуму часто призводить до того, що публікації не 

відкривають, а проглядають лише заголовки. У цьому випадку, маніпуляція спрямована на 

те, щоб читач сформував певну думку лише за назвою, без перегляду самої новини – 

наприклад, гортаючи NewsFeedФейсбуку або стрічку новин на Укрнеті. У таких заголовках 

зазвичай «зрада», «смертність», «паніка», «безвихідь» та ін., в які читач має повірити, не 

вдаючись у деталі. Наприклад: Через коронавірус у світі зростає кількість випадків 

домашнього насильства, Китай очікує другу хвилю коронавірусу восени, У Китаї вшанували 

померлих від коронавірусу, Інститут молекулярної біології НАН може виготовляти до 50 

тисяч тестів на тиждень, але не має грошей – StateWatch; Коронавірусна «аномалія»: чому 

українці частіше вмирають у перших числах місяця?, Чому впроваджені під час карантину 

обмеження уряду незаконні? 

Ознаками маніпулятивного заголовку є написання слів великими літерами, 

використання слів і словосполучень типу «Ви не повірите...», «Виявилось, що…», 

«СЕНСАЦІЯ», «Стало відомо…», «Шокуюча правда…», «Це підірвало мережу» тощо. 

Підступність маніпулятивного заголовку нерідко полягає в тому, що реципієнт не 

бачить його неоднозначності (підступності), поки не відкриє самої публікації. Якщо читач це 

зробив – автор частково досягнув своєї мети, якщо ні – принаймні зупинили погляд, тож 

повідомлення певною мірою вплинуло, відбилося. Автори розраховують, що, можливо, під 

час якоїсь розмови згадка про нього (навіть без посилання на першоджерело) спровокує 

подальше поширення. 

Тема, яка зараз є найбільш актуальною, яка з’являється першою на шпальтах газет, 

журналів, онлайн-видань, соціальних мереж – COVID-19: В Україні з’явилася медаль за 

боротьбу проти коронавірусу («День»); У Південній Кореї виявили антитіла, які 

нейтралізують коронавірус («День»); «Укрспирт» за тиждень поставив майже 1,5 

мільйона літрів сировини для виробництва антисептиків («Українська правда»), У 

https://www.pravda.com.ua/news/2020/04/13/7247629/
https://www.pravda.com.ua/news/2020/04/13/7247629/
https://www.pravda.com.ua/news/2020/04/12/7247538/
https://www.pravda.com.ua/news/2020/04/12/7247538/
https://day.kyiv.ua/uk/news/040420-cherez-koronavirus-u-sviti-zrostaye-kilkist-vypadkiv-domashnogo-nasylstva
https://day.kyiv.ua/uk/news/040420-cherez-koronavirus-u-sviti-zrostaye-kilkist-vypadkiv-domashnogo-nasylstva
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Німеччині понад половина пацієнтів з Covid-19 одужали («UA.News»). Водночас виникає 

проблема правдивості інформації, фейкових джерел, які маніпулюють людьми, залякують, 

рідше, навпаки, заспокоюють. Досліджуючи вплив (у тому числі маніпулятивний) заголовків 

окресленої тематики, ми користувалися українськими онлайн-виданнями «День», 

«Українська правда», «UA. News», що транслюють новини, статті, інтерв’ю тощо. 

Розроблено ряд класифікацій заголовків за структурою, функціями, метою впливу 

тощо. Зокрема розрізняють інформативні заголовки, які подають подієву інформацію: Пік 

COVID-19 в Україні ще не настав, він припаде на 14-15 квітня («День»); Коронавірус 

затримує розслідування збиття українського літака в Ірані («Українська правда»). Також 

для цього типу належать повноінформативні заголовки, які вбирають зміст цілої статті, 

наприклад: В Україну прибули ще три літаки з Китаю з вантажем спецзасобів для 

боротьби з коронавірусом («День»); В Україні тестують вітчизняні апарати ШВЛ двох 

компаній – ОП («Українська правда»); Україна збільшила кількість тестувань на 

коронавірус («UA.News). Серед повноінформативних розрізняють номінативні (називають 

тему усього тексту): Епідемія у Британії («Українська правда»), Одяг із ціннісним 

бекграундом («Українська правда»; предикативні (акцентують увагу на події): Виграти час: 

як Китай використовував 5G для боротьби з коронавірусом («Українська правда»); «У 

Кривому Розі через контакт із хворою на коронавірус ізолювали більше 100 людей» 

(«Українська правда»). Неповноінформативні (які не повністю розкривають зміст): Те, що ми 

робимо сьогодні, визначатиме завтра («День»); Шмигаль представив команду з подолання 

наслідків епідемії («Українська правда»); Головний санлікар назвав три найкритичніші 

симптоми COVID-19 («UA.News). 

За теорією семіотичних класифікацій заголовків О. Траченка й Л. Грицюк [7, 8], 

заголовки класифікують так: заголовки-індикатори: Tesla збирає «штучні легені» з 

автозапчастин власного виробництва» («День»); заголовки-образи: В Сербії від 

коронавірусу помер «найбільший бос» наркомафії («Українська правда»); заголовки-

символи: Путін остаточно вирішив провести «коронавірусний» парад на честь 9 травня 

(«UA.News). 

Також серед зафіксованих назв використовують спонукально-наказові заголовки: 

Мийте руки, носіть захисну маску та бережіть себе: рекомендації, як вберегти себе від 

коронавірусу («Українські національні новини»), Давайте допоможемо медикам Швидкої 

захистити свої родини та обладнати побут: що для цього треба («Біляївка.City»). 

Конститатувально-описові заголовки називають факт і характеризують його: Відвага 

прекрасна»: опубліковано ролик з обличчями медиків після годин роботи у масках («День») 

(захоплення медичними працівниками, їхньою силою, професіоналізмом тощо); Папа 

Римський у Великодній проповіді назвав епідемію найтемнішими часами («Українська 

правда») (представлено масштаб проблеми). 

Найбільше серед усіх заголовків зафіксовано назв проблемного типу. Вони несуть у 

собі як негативні конотацію та емоційне забарвлення: Корейські вчені: Коронавірус може 

реактивуваться у одужавших пацієнтів («День»), Коронавірус переслідуватиме людство, 

поки не знайдуть вакцини – представник ВООЗ («Українська правда»); МОЗ попередило про 

різке збільшення випадків COVID-19 через новий алгоритм тестування («UA.News); так і 

https://www.epravda.com.ua/publications/2020/04/13/659305/
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/04/13/659305/
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позитивні: Україна отримає препарати для лікування симптомів COVID-19 у 22 тисяч 

пацієнтів («UA.News); В Україні два виробники тест-систем на коронавірус отримали 

підтвердження якості («День»); Новий «антикризовий» бюджет: як уряд рятуватиме 

країну від корона вірусу («Українська правда»). Чимало заголовків цього типу 

сформульовано у формі запитань: Коронавірусна «аномалія»: чому українці частіше 

вмирають у перших числах місяця?, Чому впроваджені під час карантину обмеження уряду 

незаконні? («UA.News). 

Отже, заголовки в публікаціях про пандемію в сучасних електронних виданнях, 

різнотипні, спрямовані на інформування, формування думки, свідомості. Баланс між 

емоційно-нейтральними та негативними зміщено на користь другої групи з огляду на 

прагнення журналістів до сенсаційності, несподіваності, ефекту привернення та утримання 

уваги, формування конкретних суспільних настанов. 
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Статья посвящена проблеме заглавия в интернет-изданиях как средства воздействия. 

Определено понятие «заглавие». Проанализировано влияние названий публикаций на читателей, 

способы манипуляции с помощью заглавий. 

Ключевые слова: заглавие, статья, функции языка, функция воздействия. 

Annotation. The article is devoted to the problem of headlines in online publications as a means of 

influence. The concepts of "title" are defined. The influence of publication titles on readers, ways of 

manipulating with the help of headlines are analyzed. 

Keywords: title, article, language functions, impact function. 
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ГРАММАТИЧЕСКАЯ ЗАМЕНА В ПЕРЕВОДЕ РОМАНА ТЕОДОРА 

ДРАЙЗЕРА «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» НА РУССКИЙ ЯЗЫК 
В статье рассматриваются грамматические замены как вид грамматических 

трансформаций, используемые при переводе романа Теодора Драйзера «Американская трагедия». 

Основная задача – проанализировать, какие виды грамматической замены применили переводчики 

при переводе на русский. Также проанализированные способы возможных замен при переводе 

произведения на туркменский язык. 

Делается вывод, что при художественном переводе переводчик намеренно использует 

грамматические трансформации для того, чтобы текст перевода как можно более точно 

передавал всю информацию, заключенную в тексте оригинала, при соблюдении соответствующих 

норм переводящего языка.  

Ключевые слова: перевод, художественный перевод, грамматические трансформации, 

грамматические замены. 
 

Вступительная часть. Как известно, грамматические замены – это разновидность 

перевода, при котором оригинальная грамматическая единица трансформируется 

переводчиком в единицу языка перевода, имеющую совершенно другое грамматическое 

значение. Причем, исходная грамматическая единица может быть и словом, и частью речи, и 

членом предложения, и предложением того или иного типа. 

При переводе почти всегда формы исходного языка заменяются формами языка 

перевода. Грамматическая замена, будучи весьма специфичным способом перевода, 

предполагает не только употребление при переводе форм исходного языка, но и даже отказ 

от использования этих форм. Точнее, происходит замена форм языка оригинала на другие, 

отличающиеся от них по грамматическому значению. 

Цель данной статьи – анализ использования грамматической замены в романе 

Т. Драйзера «Американская трагедия».  

Основная часть. Грамматические замены – это способ перевода, при котором 

грамматическая единица в оригинале преобразуется в единицу исходного языка с иным 

грамматическим значением. Замене может подвергаться грамматическая единица исходного 

языка любого уровня: словоформа, часть речи, член предложения. Понятно, что при 

переводе всегда происходит замена форм исходного языка на формы принимающего языка. 

Грамматическая замена как особый способ перевода подразумевает не просто употребление 

в переводе форм исходного языка, а отказ от использования форм исходного языка, 

аналогичных исходным, замену таких форм на иные, отличающиеся от них по выражаемому 

содержанию [1, с.38]. 

В определенных условиях замена формы числа в процессе перевода может 

применяться как средство создания окказионального соответствия, например:  
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Английский: And his mother and sisters and brother at home with scarcely the means to 

make ends meet [2, с.65]. 

Русский: А дома у него мать, сестра, братишка, и они едва сводят концы с концами. 

Туркменский: Öýünde ejesi, uýalary we dogany, gazanç etmek üçin serişdeleri gaty azdy. 

Замена в примере в английском тексте слово употреблено во множественном числе 

sisters, а в русском переводе – в единственном: сестра, а на туркменском языке тоже во 

множественном числе uýalary. Как правило, соотнесенные существительные в оригинале и в 

переводе употреблены в том же самом числе, за исключением случаев, когда форме 

единственного числа в английском соответствует форма множественного числа в русском 

(money – деньги, ink-чернила и т. п.) или наоборот английскому множественному 

соответствует русское единственное (struggles – борьба, outskirts – окраина и т. п.). 

Туркменском языке у всех существительных есть единственное и множественное число 

кроме исключенных. 

Весьма распространенным видом грамматической замены в процессе перевода 

является замена части речи. Для англо-русских переводов наиболее характерны замены 

существительного глаголом и прилагательного существительным, например:  

Английский: We will first sing a hymn of praise, so that any who may wish to acknowledge 

the Lord may join us. [2, с.69]. 

Русский: Сначала мы пропоем хвалебный гимн, и всякий, кто желает восславить 

господа, может присоединиться к нам. 

Туркменский: Rebbi tanamak isleýänleriň hemmesiniň bize goşulmagy üçin ilki bilen öwgi 

aýdymyny aýdarys. 

В переводе на русский автор заменил существительного глаголом, в английском 

тексте слово acknowledge, в русском переводе слово восславить, а в переводе на 

туркменский автор заменил существительного глаголом ( iṣlik) tanamak. 

Замена членов предложения приводит к перестройке его синтаксической структуры. 

Такого рода перестройка происходит и в ряде случаев при замене части речи. Например, в 

приведенных выше примерах замена существительного глаголом сопровождалась заменой 

определения обстоятельством. Более существенная перестройка синтаксической структуры 

связана с заменами главных членов предложения, особенно подлежащего. В англо-русских 

переводах использование подобных замен в значительной степени обусловлено тем, что в 

английском языке чаще, чем в русском, подлежащее выполняет иные функции, нежели 

обозначения субъекта действия, например:  

Английский: Already the rather temperate and even innocuous character of Rhine wine 

and seltzer had been emphasized by Hegglund and all the others [2, с.71]. 

Русский: Невинный характер этой смеси – рейнвейна с сельтерской – уже был 

подчеркнут Хеглендом и остальными. 

Туркменский: Heýnl şerabynyň we seltzeriň eýýäm mylaýym we hatda bigünä häsiýeti 

Hegglund we beýlekiler tarapyndan nygtaldy. 

Подлежащее при замене становится дополнением в английском тексте слово 

innocuous, а в русском переводе слово невинный, а на туркменском переводе слово bigünä 

(невинный). Здесь непонятно почему автор использовал это слово. Здесь можно было 
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использовать слово zyyansyz (безвредний). Автор перевода просто переводил с русского слова 

невинный и использовал в прямом значении. Но, структура предложении на туркменском 

языке изменилось как русский при замене подлежащее становиться дополнением. 

Вывод.  

Проанализировав грамматические замены при переводе романа Теодора Драйзера 

«Американская трагедия» можно сделать вывод о том, что с их помощью переводчику 

удаётся передать содержание оригинальной версии произведения с заменой типичных для 

английского языка форм слов и предложении, на более привычные русские эквиваленты. 

Кроме того, следует отметить, что порядок слов в русском предложении чаще всего 

определяется факторами, связанными с «коммуникативным членением». При этом «новое» 

(слово или группа слов, которые несут информацию, сообщаемую впервые) как правило 

оказывается в конце предложения, в то время как «данное» (слово или группа слов, несущие 

известную из предшествующего контекста информацию) располагается в начале 

предложения. 
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Kamalova Nasiba, Grammatical replacement in translation of Theodore Dreiser’s novel "American 

Tragedy" into Russian 

Annotation. The article considers grammatical replacements as a type of grammatical 

transformations used in the translation of Theodore Dreiser’s novel “American Tragedy”. The main task is 

to analyze what types of grammatical substitution translators used when translating it into Russian. Also the 

ways of possible substitutions for translating the novel into the Turkmen language are analysed. 

It is concluded that in literary translation, the translator intentionally uses grammatical 

transformations so that the translation text as accurately as possible conveys all the information contained in 

the original text, subject to the relevant rules of the translating language. 

Key words: translation, literary translation, grammatical transformations, grammatical 

substitutions. 

Камалова Насiба, Граматична заміна в перводе роману Теодора Драйзера «Американська 

трагедія» російською мовою 

Анотація. У статті розглядаються граматичні заміни як вид граматичних трансформацій, 

що використовуються при перекладі роману Теодора Драйзера «Американська трагедія». Основне 

завдання – проаналізувати, які види граматичної заміни застосували перекладачі при перекладі 

твору російською мовою. Також проаналізовані способи можливих замін при перекладі роману 

туркменською мовою. 
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Робиться висновок, що в художньому перекладі перекладач навмисно використовує 

граматичні трансформації для того, щоб текст перекладу як можна більш точно передавав всю 

інформацію, укладену в тексті оригіналу при дотриманні відповідних норм мови. 

Ключові слова: переклад, художній переклад, граматичні трансформації, граматичні заміни. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИЗНАЧЕННЯ 

МЕТАФОРИ 
У цій праці представлено та коротко описано алгоритми та підходи до ідентифікації 

метафори в корпусах текстів. Основну увагу приділено особливостям використання інструментів, 

платформ та систем для дослідження метафоризації та автоматичного визначення метафори.  

Ключові слова: концептуальна метафора, автоматизована ідентифікація метафори, 

корпусна лінгвістика. 
 

Постановка проблеми. Останнім часом метафора починає виходити зі своїх 

мовознавчих берегів і захоплювати все більше суміжних дисциплін, розмиваючи цим самим 

межі гуманітарних та комп’ютерних наук. Не дивно, що метафорою починають цікавитися 

дослідники таких комп’ютерних напрямів, як-от: штучний інтелект чи добування даних із 

природномовної інформації. Численні спроби ідентифікації метафори в тексті вилились у 

розробку підходів із різним теоретичним та практичним підґрунтям. 

Аналіз останніх досліджень. Можна виокремити два базових способи ідентифікації 

метафори: визначення вручну на основі мовної інтуїції дослідника або опитуваних в 

асоціативному експерименті та, власне, розроблення автоматизованого алгоритму, який, 

навчаючись на масиві вихідних даних, міг би виявити моделі метафоричності. Під час 

створення машинного алгоритму використовують психолінгвістичні характеристики 

абстрактності та образності, гіпо-гіперонімічні відношення, ймовірності послідовностей, 

заданих моделями мови, представлення слів у векторному просторі тощо [1, c. 91-92]. І хоч 

перший спосіб визначення через його трудомісткість і невідповідність сучасним вимогам 

більше не розглядають як самостійний, як це було в дотехнологічний період, він успішно 

видозмінився в напівавтоматизований метод визначення метафор. 

На цей час розроблено низку алгоритмів на основі таких ресурсів, як-от: WordNet, 

FrameNet, VerbNet, MIP та SUMO онтологія. WordNet — це велика семантична мережа 

лексичної бази даних англійської мови, яка, однак, не містить семантики підрядних 

конструкцій у реченнях. Особливістю WordNet є також гіпо-гіперонімічні мережі [2]. 
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FrameNet визначає моделі підрядної частини речення, семантичну роль, структуру 

актантів та їхні приклади, але має менш виражений лексичний характер [3]. VerbNet є 

найбільшим ресурсом дієслів, організованих у семантичні класи, та інформація про які 

виражена семантичними предикатами, наприклад, MOTION чи CAUSE [4]. Процедура 

ідентифікації метафори (MIP) — це розроблений дослідницькою групою «Pragglejaz» 

протокол, який розрізняє базове та контекстуальне значення слова, що дає змогу досліднику 

визначити метафорично використовувані слова в мові усного й письмового дискурсу [5]. 

SUMO — це нелінгвістична вища онтологія, розроблена на основі WordNet. SUMO 

використовується як інтерфейс для розширення інтеграції між FrameNet та WordNet [6]. 

Окрім того, для досліджень використовують CorMet, Амстердамський корпус 

метафор (VU Amsterdam Corpus), систему комп’ютерної ідентифікації метафори CMI, MP, 

сховище MetaNet, проєкт ATT-Meta, та ін. CorMet — заснована на корпусі система для 

напівавтоматичного пошуку метафоричних репрезентацій концептів із використанням 

тезауруса WordNet. CorMet має серйозне обмеження: система може ідентифікувати метафору 

лише в тому випадку, якщо вона має вигляд заданої моделі сполучуваності (наприклад, пара 

іменник-дієслово). Ця система призначена для виявлення концептуальних метафор вищого 

порядку шляхом пошуку речень, що втілюють деякі міжконцептні репрезентації, однак 

CorMet не може бути інструментом для точного виявлення всіх випадків вживання певної 

метафори [7]. 

Амстердамський корпус метафор містить приблизно 200 000 слів, узятих із 

підкорпусу BNC, Baby Corpus, і розділених на чотири жанри: наукові тексти, публіцистика, 

художні тексти та записи усного мовлення. Корпус семантично роззначений на основі MIP 

протоколу. Для зручного користування корпус розділений на речення (всього налічується 

16202 речень), які розглядають як окремі висловлювання. Речення, які містять хоча б одне 

метафоричне вживання слова, позначено як метафоричні, оскільки вжите в переносному 

значенні слово не буде мати метафоричної характеристики поза даним контекстом [8, c. 1]. 

Е. Баумер розробив комп’ютерну ідентифікацію метафори (CMI) – систему, яка 

здатна ідентифікувати метафори в письмовому тексті. CMI зіставляє моделі сполучуваності 

найбільш поширених іменників, знайдених у вихідному корпусі, з цільовим корпусом, де 

відображення вказують на потенційні метафори. Опрацювання CMI складається з чотирьох 

основних етапів: підготовка корпусу, пропозиція джерела, пошук репрезентацій та подання 

метафори. CMI застосовує підхід знаходження характерних іменників, який ґрунтується на 

судженні, вихідний та цільовий домен відображення метафори містять чіткі характеристики 

[9]. 

К. Аренс визначає принципи мапування (Mapping principles) концептуальних метафор 

за допомогою WordNet та вищезгаданої онтології SUMO. У MP застосовується корпусний 

підхід для визначення характерних ознак у доменних парах джерело-ціль. Інтеграцію 

концептуальної моделі мапування (CMM) з представленням знань на основі онтології SUMO 

для демонстрації концептуального аналізу метафори можна обмежити й урешті 

автоматизувати. Дослідниця пропонує цей метод для зниження суб’єктивності з можливим 

використанням ресурсів WordNet для порівняння рівня абстрактності слів [10]. 
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Сховище MetaNet розроблене для системного вивчення та аналізу метафори. Його 

перевагою є можливість пошуку міжмовної дистрибуції метафор та звуження пошуку 

відповідно до вибраного домену. Отримана дистрибуція не надасть вичерпну інформацію 

про метафори, оскільки цей інструмент не може виявити всі можливі метафори, але він буде 

досить репрезентативним для висловлення певної гіпотези чи зосередження на конкретних 

доменах для подальшого дослідження [11]. 

Проєкт Attribute Metaphor (ATT-Meta) може аналізувати метафори та співвідносити 

певні її екземпляри зі Списком основних метафор (Master Metaphor List). ATT-Meta 

продемонстрував здатність системи опрацьовувати метафоричні вислови на базі основних 

метафоричних уявлень, представлених у MML [12, с. 24]. 

Останнім часом активно досліджують методи глибинного навчання для виявлення 

метафор на рівні токенів [13-15]. З огляду на дані, використовувані для оцінювання систем 

виявлення метафор, дослідники використовують спеціально створені або відібрані групи, 

такі як пари прикметник + іменник [16-17], синсети та глоси WordNet [18], анотовані 

лексичні елементи у реченнях, відібраних із корпусів [19-20], та навіть роззначення 

метафоричності всіх слів у тексті [21]. 

А. Стефанович пропонує корпусний підхід та виокремлює низку стратегій для 

вилучення з неанотованих корпусів мовних висловів, що відображають концептуальне 

мапування: пошук вручну, вибирання на основі лексики вихідного домену, вибирання на 

основі лексики цільового домену, вилучення речень, які містять лексику обох доменів, 

вибирання на основі метафоричних маркерів. Крім того, перші три стратегії для 

неанотованих корпусів можуть бути адаптовані для корпусів, які повністю або частково 

роззначаються для семантичних полів чи доменів [22, c. 2-6]. 

У своєму дослідженні Е. Дейнан розробила такий алгоритм аналізу метафори: 

спочатку вона дослідила вручну частину великого корпусу, потім визначила метафоричні 

зв’язки на основі великої кількості емпіричного матеріалу [23]. 

Варто зазначити, що не всі перераховані вище стратегії можуть бути технічно 

застосовані для української мови з огляду на наявні ресурси та програмне забезпечення. 

Наприклад, в англійській мові іменник, що позначає тварину, має здатність переходити в 

іншу частину мови. Українській мові не властиві такі перетворення, тому морфологічне 

маркування в цьому випадку неефективне [24].  

В. Коллер та ін. використовують для аналізу семантичну анотацію корпусу на основі 

словникових даних. Промарковані слова в корпусі мають стосуватися вихідного домену для 

отримання метафор-кандидатів [25]. 

Є також дослідження великих корпусів. На відміну від інших підходів, алгоритми 

Я. Неймана та ін. ідентифікують три типи метафоричних висловів і не залежать від лексики 

чи доменів. Алгоритми повністю автоматичні, не спираються на відібрані вручну дані [26]. 

А. Карузо представляє метод ідентифікації метафор, який ґрунтується на підборі 

колокацій у монотематичних текстах [27]. Е. Ґотлі дотримується принципу пошуку метафор 

за допомогою «метафоричних маркерів». Ця процедура містить обов’язкове порівняння слів, 

позначених як належні до вихідного домену, з конкордансами для перевірки результатів [28]. 

Дж. Мартін пропонує підходи, що ґрунтуються на механізмі пошуку лексем, які стосуються 
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як вихідних, так і цільових доменів [29]. Дослідження П. Койвісто-Аланко та Х. Тіссарі 

ґрунтуються на когнітивному підході до метафори та передбачають ідентифікацію 

компонентів, що складають цільовий домен метафоризації, аналіз середовища концептів 

цільового домену, а також визначення проєкції метафоризації [30]. 

Для ідентифікації метафори також використовують статистичні методи [4; 31-33]. 

М. А. Аль-Саггаф та ін. пропонують семасіологічний підхід до ідентифікації концептуальних 

метафор у дискурсі, застосовуючи кількісний та якісний аналіз [34]. Т. Шимізу та М. 

Шимокура, демонструють інструмент для проведення кількісного аналізу метафори «T-Scope 

version 2.0» для пошуку колокацій, яка працює в Microsoft Excel [35]. Також Т. Шимізу 

пропонує аналіз ментальної відстані для вивчення хронологічних аспектів метафори [36]. 

Висновки. Отже, у всіх вище описаних підходів до визначення метафори 

прослідковуються такі спільні риси: 

 використання текстових корпусів як дослідницького матеріалу; 

 дослідження семантично неанотованих корпусів передбачає участь людини на 

ранніх етапах дослідження; 

 застосування якісних та кількісних методів аналізу. 

Варто також зазначити, що не всі розглянуті стратегії можуть бути технічно 

застосовані для української мови з огляду на доступні ресурси та програмне забезпечення. 

Більшість інструментів, розроблених на основі англійської мови, на жаль, неможливо 

застосувати для ідентифікації українськомовних метафор. 
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MODERN APPROACHES TO AUTOMATED IDENTIFICATION OF METAPHOR 

Summary. This paper outlines algorithms and approaches to metaphor identification in text corpora 

and focuses on the application of tools, platforms, and systems to investigate metaphorization and the 

automated detection of metaphor. 

Keywords: conceptual metaphor, automated metaphor identification, corpus linguistics. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К автоматизированного определения МЕТАФОРЫ 

Аннотация. В этой работе представлены и кратко описаны алгоритмы и подходы к 

идентификации метафоры в корпусах текстов. Особое внимание уделено особенностям 

использования инструментов, платформ и систем для исследования метафоризации и 

автоматического определения метафоры. 
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МОВНІ ЗАСОБИ МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ В АНГЛОМОВНИХ 

PR-ТЕКСТАХ 
У роботі розглядається питання маніпулятивного впливу сучасних англомовних PR-текстів 

на адресата, що відбувається за допомогою вербальних засобів. Пропонується визначення 

комунікативних стратегій, що використовуються англомовними ЗМІ, а також виявлено 

особливості функціонування англомовної лексики при маніпуляції свідомістю.  

Ключові слова: PR-текст; комунікативна стратегія; оцінка; маніпулятивний вплив. 
 

Маніпулювання громадською думкою із застосуванням різноманітних технологій 

інформаційно-психологічного впливу - є достатньо масовим явищем у світі, адже мова – 

дієвий засіб комунікативного впливу. Вона надає можливість не лише описувати певні 

об’єкти чи ситуації зовнішнього світу, а й інтерпретувати їх, задаючи необхідне адресанту 

світосприйняття, керувати сприйняттям об’єктів та ситуацій, нав’язувати адресату їх 

позитивну чи негативну оцінку. 

Проблема маніпуляції свідомістю, як різновиду соціально-психологічного впливу, 

розглядається в рамках багатьох суспільствознавчих дисциплін – політології, соціології, 

політичному маркетингу, паблік рілейшнз тощо. Елементи аналізу маніпуляції з позицій 

власне вербальних засобів можна знайти у дослідженнях, які проводились у 80-х роках 

минулого століття, і торкалися маніпулятивних аспектів номінації у (Д. Болінджер, 

Х. Вайнрих). Інтерес до цієї теми поновився у зв’язку з політичним курсом США на початку 

ХХІ століття і його відображенням сучасними англомовними ЗМІ (І. О. Алєксєєва, О. К. 

Павлова, М. Ю. Палажченко, О. А. Скидченко, О. С. Фоменко). У багатьох лінгвістичних 

дослідженнях розглядаються окремі аспекти маніпулятивного впливу на поведінку людини 

(М. Я. Блох, Л. Войтасик, О. Н. Завьялова, В. В. Знаков, Е. Лассан, О. Н. Мажар, 

О. І. Морозова, М. В. Новікова-Грунд, В. В. Прутчикова). 

Інтерес до вивчення основних параметрів комунікативної ефективності PR-текстів 

зумовлює мету даної роботи, а саме, дослідження  та систематизація вербальних засобів 

впливу на свідомість реципієнта в англомовних PR-текстах. 

Особливість масової комунікації полягає у відсутності безпосереднього зворотного 

зв'язку між відправником та одержувачем повідомлення. В умовах нестачі точної інформації 

щодо реципієнта, а також його можливої реакції, комунікативні стратегії стають механізмом, 

що забезпечує гнучкість, необхідну для досягнення його прагматичних цілей. Комунікативні 

стратегії є когнітивно-прагматичною категорією, що дозволяє адресанту керувати свідомістю 

адресата максимально гнучким і ефективним способом. Подібний контроль можливий 
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завдяки когнітивної здатності стратегій моделювати картину світу потенційного реципієнта - 

здатності, дослідженням якої впродовж останніх десятиліть активно займається когнітивна 

лінгвістика (А. Н. Баранов, Т.А. ван Дейк, В. З. Дем'янков, О. С. Іссерс , Н. Б. Руженцева, Г. 

Г. Слишкін та ін.).  

Як відзначається в багатьох дослідженнях, присвячених PR-дискурсу, PR-тексти 

мають здатність впливати на свідомість реципієнта. Ю.К. Пірогова зазначає: "Реклама та PR 

- сфери існування настановчої комунікації. Рекламна та PR-інформація завжди слугують 

цілям комунікативного впливу "(Пирогова, 2000, с. 45). П.Б. Паршин підкреслює, що "мова 

не просто дозволяє більш-менш виразно описати рекламований об'єкт: за допомогою мовних 

засобів можна керувати сприйняттям цього об'єкта адресатом" (Пирогова, 2000, с. 54). 

Здатність мови управляти людським сприйняттям, структурувати його картину світу і бути 

потужним засобом впливу і досягнення прагматичних цілей відзначалася дослідниками 

рекламного, PR чи політичного дискурсу. 

Маніпулятивний вплив здійснюється за допомогою мовних засобів, які в поєднанні з 

позалінгвальними, певними прийомами організації тексту, структурування та подання 

інформації застосовуються в суспільно-політичних процесах за посередництвом ЗМІ та 

становлять маніпулятивні стратегії. З прагматичної точки зору, маємо зазначити доцільність 

розгляду саме стимулюючої функції PR-дискурсу, що полягає у впливі на масову аудиторію, 

необхідності подіяти на реципієнта, переконати його, вплинути на його емоції, почуття чи 

раціональність, змусити до певних вчинків, та виявити і дослідити механізми реалізації цієї 

функції рекламної комунікації, відповідно до тактик і прийомів, які використовуються в 

інтеракції. Такий процес дав підстави Т.А. ванн Дейку стверджувати, що в рекламному 

дискурсі класична денотативна комунікативна стратегія “хто – що – кому каже” поступово 

змінюється на “хто –ЯК– кому каже” (Дейк, 2000, с. 95). 

Маніпулятивні можливості PR-тексту закладені саме в мові, у використанні мовних 

особливостей з метою прихованого впливу на адресата в потрібному напрямі. Вербальні 

засоби, які збуджують емоційні реакції реципієнта і викликають відповідні, необхідні 

адресанту, дії, перетворюються на маніпулятивні компоненти і реалізують маніпулятивні 

можливості повідомлення (Зірка, 2005, с. 20). Також, одним із важливих компонентів впливу 

є категорія оцінки, яка знаходить своє застосування насамперед в лексичних одиницях 

позитивної оцінки, які не просто повідомляють про щось, а впливають на свідомість 

споживача. Завдяки цьому повідомлення  перестає бути грубим, нав’язливим, в ньому 

створюється м’який спокійний тиск, що змушує адресата не тільки робити те, що вигідно 

адресанту, а й бажати це зробити (Зірка, 2005, с. 19).  Cеред оцінних мовних засобів, які 

найчастіше використовуються переважають: 

- прикметники. Ці лексичні одиниці характеризуються найбільшою концентрацію і 

різноманітністю оцінної семантики і є найефективнішим маніпулятивним засобом, 

наприклад: “great”, “comfortable”, “extraordinary”, “global”, “high”, “the largest”, “big”, 

“accurate”, “innovative”, “efficient”, “the strongest”, “capable, “unlimited”, “free”, “high-

tech”, “realistic”, “luxurious”, “leading”, etc; 

- прислівники. Найчастіше вони сполучаються з оцінно-характеризуючими 

прикметниками, виконують функції підсилення та уточнення, підсилюючи насамперед 
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позитивність оцінки прикметників, наприклад: “completely redesigned”, “astonishingly low”, 

“completely engaging”, “uniquely smooth”, “superbly balanced”, “absolutely new”, etc. 

Зустрічаються прислівники, що вживаються для оцінної характеристики дії, наприклад: “run 

efficiently”, “move swiftly”, etc; 

- іменники, наприклад: “success”, “quality”, “dynasty”, “leader”, “master”, “economy”, 

“productivity”, “growth”, “help”, “goodness”, “security”, “perfection”, “efficiency”, “power”, 

“pleasure”, “dream”, “wealth”, “gift”, “guarantee”, “magic”, “breakthrough”, etc. 

Маніпулятивна функція оцінних іменників полягає в тому, що вони створюють позитивні 

образи, змушують сприймати інформацію, як цінність. 

Іншою тактикою маніпуляції на лексичному рівні є вживання неологізмів, які 

функціонують в межах стратегії ухилення. Неологізми широко використовуються для 

маніпуляції свідомістю, оскільки їм можна надати саме тих відтінків, які потрібні для того, 

щоб викликати негативні чи позитивні емоції та ставлення. Це пов’язано з мотивуючою 

основою нових лексичних одиниць. Сучасні неологізми, особливо ті, що функціонують у 

політичному дискурсі, створюються на основі вже існуючих лексем з певною конотацією. 

Здійснене дослідження дозволяє зробити такі висновки: маніпулятивний вплив на 

свідомість людини здійснюється за допомогою мовних засобів і застосовується у суспільно-

політичних процесах за посередництвом ЗМІ. Особливого значення маніпуляція набуває з 

удосконаленням інформаційних технологій, які розширюють спектр застосування 

маніпулятивних стратегій і тактик. За допомогою ЗМІ відбувається управління сучасним 

суспільством, інформація стає головним засобом контролю над громадською думкою.  
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Казак С.В., ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА МАНИПУЛЯТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В 

АНГЛОЯЗЫЧНЫХ PR-ТЕКСТАХ 

В работе рассматривается вопрос манипулятивного воздействия современных англоязычных 

PR-текстов на адресата, что происходит с помощью вербальных средств. Предлагается 

определение коммуникативных стратегий, используемых англоязычными СМИ, а также выявлены 

особенности функционирования англоязычной лексики при манипуляции сознанием. 

Ключевые слова: PR-текст; коммуникативная стратегия; оценка; манипулятивное 

воздействие. 

Kozak S., LANGUAGE MEANS OF MANIPULATIVE INFLUENCE IN ENGLISH PR-TEXTS 

The paper deals with the issue of manipulative influence of modern English PR-texts on the 

recipient, which occurs by means of verbal means. The definition of communicative strategies and tactics 

used by English media is offered, as well as features of functioning of English-speaking vocabulary in 

manipulation of consciousness are revealed. 

Keywords: PR text; communicative strategy; rating; manipulative influence. 
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УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА В ЗАКЛАДАХ  

ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ  
У статті розглядається вивчення української мови іноземними студентами у вищих 

навчальних закладах України, є перелік університетів України, де зазначено, якою мовою навчаються 

іноземні студенти та наведено проблеми, які виникають при вивченні української мови.   

Ключові слова: українська мова як іноземна; мовна освіта; вищі навчальні заклади; іноземні 

студенти; навчання; методика викладання. 
 

Ми вже розглядали проблеми, щодо вивчення іноземних мов в університетах у статті 

«Іноземні мови як навчальні дисципліни в університетах Європи». Ми аналізували вивчення 

мов у вищих навчальних закладах Європи та їх кількісні показники. Однією з таких мов була 

й українська.  

Через вивчення мови ми можемо популяризувати Україну в світі. 

Метою статті є окреслити основні причини, які зумовлюють актуальність вивчення 

української мови як іноземної. 

Інтеграція України в міжнародний культурний та інформаційний простір посилили 

зацікавленість до вивчення української мови як іноземної. Щороку зростає кількість 

студентів з іноземних країн, які бажають здобувати вищу освіту в Україні, зокрема на 

одному з інтернет-ресурсів (https://press.unian.ua/press/10144736-shchoroku-zrostaye-kilkist-

inozemnih-studentiv-yaki-hochut-zdobuvati-vishchu-osvitu-v-ukrajini-video.html) зазначено, що 

станом на 1 січня 2018 року кількість іноземних студентів у вищих навчальних закладах 

України складала 75 тисяч 605 іноземних студентів зі 154 країн світу. У 2017 році це було 66 

тисячі. У 2019 кількість становила 80 тисяч 470 студентів зі 158 країн світу.  

Протягом двох минулих років кількість українських вищих навчальних закладів, де 

навчаються іноземні студенти, збільшилась зі 185 до 240. Також на офіційному сайті 

Міністерства освіти та науки України [1] наведено таблиці, де зазначені кількісні показники, 

щодо вивчення української мови. 

У першій таблиці наведено топ 10 країн, з яких найбільша кількість іноземців 

навчається в вищих закладах України. У другій таблиці наведено топ 5 університетів України 

за найбільшою кількістю іноземних студентів. 
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                                           Таблиця 1
*
                                                          Таблиця 2* 

 

 

 

Таблиці 1 і 2 наведено за [1]. 

Однак ця інформація не відтворює повною мірою ситуацію з вивчення української 

мови іноземними студентами, тому вона має бути конкретизована і доповнена. 

Ми створили таблицю «Мови навчання для іноземних студентів в університетах 

України», використовуючи інформацію з офіційної електронної сторінки Міністерства освіти 

та науки України [2] про університети, які мають можливість викладати гуманітарні науки 

іноземним студентам. Загальна кількість таких вищих навчальних закладів складає 80. 

Загалом, існує більша кількість українських університетів, де навчаються студенти іноземці, 

проте на технічних спеціальностях, тому в таблиці ми їх не розглядали. На сайті 

Міністерства освіти і науки України та офіційних сайтах університетів немає поданої 

інформації про загальну кількість  іноземних студентів. Тому, аналізуючи інформацію про 

мови навчання на гуманітарних спеціальностях іноземних студентів в різних університетах 

України, можна зазначити, якою мовою навчають в більшості або тільки в окремих 

університетах. У більшості вищих навчальних закладів навчання іноземних студентів 

проводиться українською, англійською і російською мовами. Також є університети, в яких 

навчання проводиться або українською та англійською мовами, або українською та 

російською мовами. В окремих університетах навчаються – тільки українською (Київський 

Університет імені Бориса Грінченка, Національний педагогічний університет імені М.П. 

Драгоманова, Приватний вищий навчальний заклад «Український гуманітарний інститут», 

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка), тільки 

англійською (Приватний вищий навчальний заклад-інститут "Українсько-Американський 
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Університет Конкордія"), тільки російською (Харківський економіко-правовий університет). 

Повну інформацію про те, якою мовою проводиться навчання іноземних студентів і в яких 

саме вищих навчальних закладів подано в таблиці 3.   

Таблиця 3 

Мови навчання для іноземних студентів в університетах України 

№ Місто Назва навчального закладу Мови навчання 

1 Київ Київський Університет імені Бориса Грінченка UA 

2 Київ Київський національний лінгвістичний університет UA, RU 

3 Київ Дипломатична академія України при МЗС України UA, RU 

4 Київ Київський славістичний університет UA, EN 

5 Київ Національний авіаційний університет UA, RU, EN 

6 Київ Національний педагогічний університет імені М.П. 

Драгоманова 

UA 

7 Київ Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» 

UA, RU, EN 

8 Київ Національний університет «Києво-Могилянська 

академія» 

UA, EN 

9 Київ Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна» 

UA, RU 

10 Київ Приватний вищий навчальний заклад-інститут 

"Українсько-Американський Університет Конкордія" 

EN 

11 Київ Приватний вищий навчальний заклад «Київський 

міжнародний університет» 

UA, RU, EN 

12 Київ Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка 

UA, RU, EN 

13 Київ Таврійський національний університет імені В.І. 

Вернадського 

UA, RU 

14 Київ Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний 

заклад "Міжрегіональна Академія управління 

персоналом" 

UA, RU 

15 Біла Церква Білоцерківський національний аграрний університет UA, RU 

16 Буча Приватний вищий навчальний заклад «Український 

гуманітарний інститут» 

UA 

17 Вінниця Вінницький державний педагогічний університет 

імені Михайла Коцюбинського 

UA, RU, EN 

18 Глухів Глухівський національний педагогічний університет 

імені Олександра Довженка 

UA 

19 Дніпро Дніпровський національний університет залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна 

UA, RU 

20 Дніпро Дніпровський державний технічний університет UA, RU 

21 Дніпро Національний технічний університет "Дніпровська 

політехніка" 

UA, RU, EN 

22 Дніпро Дніпровський національний університет імені Олеся 

Гончара 

UA, RU, EN 
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23 Житомир Житомирський державний університет імені Івана 

Франка 

UA, RU 

24 Житомир Житомирський військовий інститут імені С. П. 

Корольова 

UA, RU, EN 

25 Запоріжжя 

 

Державний вищий навчальний заклад "Запорізький 

національний університет" 

UA, RU 

 

26 Запоріжжя Запорізький національний технічний університет UA 

27 Івано-Франківськ Івано-Франківський національний технічний 

університет нафти і газу 

UA, EN 

28 Івано-Франківськ  Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника 

UA, EN 

29 Ізмаїл Ізмаїльський державний гуманітарний університет UA, RU 

30 Кам’янець-

Подільський 

Кам’янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка 

UA, EN 

31 Кременчук Філія "Кременчуцький інститут Приватного вищого 

навчального закладу "Дніпропетровський університет 

імені Альфреда Нобеля" 

UA, RU 

32 Кременчук Кременчуцький національний університет імені 

Михайла Остроградського 

UA 

33 Кривий Ріг Криворізький державний педагогічний університет 

(КДПУ) 

UA, RU 

34 Кривий Ріг ДВНЗ «Криворізький національний університет» UA, RU 

35 Кропивницький Центральноукраїнський національний технічний 

університет 

UA, RU 

36 Кропивницький Льотна академія Національного авіаційного 

університету 

UA, RU 

37 Кропивницький Центральноукраїнський державний педагогічний 

університет імені Володимира Винниченка 

UA, RU 

38 Луганськ Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка 

UA, EN  

39 Луцьк Східноєвропейський національний університет імені 

Лесі Українки 

UA, RU 

40 Львів Львівський національний університет імені Івана 

Франка 

UA 

41 Львів Національний університет «Львівська політехніка» UA, EN 

 

42 Львів Вищий навчальний заклад "Український Католицький 

Університет" 

UA, EN 

43 Львів Львівський торговельно-економічний університет UA, EN 

44 Маріуполь Маріупольський державний університет UA, RU 

45 Маріуполь ДВНЗ «Приазовський державний технічний 

університет» 

UA, RU 

46 Мелітополь Мелітопольський державний педагогічний університет 

імені Богдана Хмельницького 

UA, RU 
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47 Миколаїв Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова 

UA, RU, EN 

48 Миколаїв Миколаївський національний університет імені В. О. 

Сухомлинського 

UA, RU 

49 Миколаїв Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили 

UA, EN 

50 Миколаїв Міжнародний класичний університет імені Пилипа 

Орлика 

UA, RU 

51 Мукачево Мукачівський державний університет UA, EN 

52 Ніжин Ніжинський державний університет імені Миколи 

Гоголя 

UA, RU, EN 

53 Одеса Міжнародний гуманітарний університет RU, EN 

54 Одеса Одеський національний університет імені І.І. 

Мечникова 

UA, RU 

55 Одеса Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний 

заклад "Міжрегіональна Академія управління 

персоналом" 

UA, RU 

56 Одеса Одеський національний політехнічний університет UA, RU 

57 Одеса Державний заклад «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. 

Ушинського» 

UA, RU 

58 Острог Національний університет «Острозька академія» UA, EN 

59 Полтава Вищий навчальний заклад Укоопспілка «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» 

UA, RU, EN 

60 Полтава Полтавський національний технічний університет 

імені Юрія Кондратюка 

UA, RU, EN 

61 Рівне Рівненський державний гуманітарний університет UA 

62 Суми Сумський державний педагогічний університет імені 

А.С. Макаренка 

UA 

63 Суми Сумський державний університет UA, RU, EN 

64 Тернопіль Тернопільський національний педагогічний 

університет імені Володимира Гнатюка 

UA, RU, EN 

65 Ужгород Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський 

національний університет"" 

UA, EN  

66 Умань Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини 

UA 

67 Харків Харківський економіко-правовий університет RU 

68 Харків Харківський національний університет імені В. Н. 

Каразіна 

UA, EN, EN 

69 Харків Харківський гуманітарний університет «Народна 

українська академія» 

UA, RU 

70 Харків Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. 

Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 

UA, RU, EN 

71 Харків Харківський національний педагогічний університет 

імені Г. С. Сковороди 

UA, RU 
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72 Харків Національний юридичний університет імені Ярослава 

Мудрого 

UA, RU, EN 

73 Харків Харківський інститут Приватного акціонерного 

товариства "Вищий навчальний заклад 

"Міжрегіональна Академія управління персоналом" 

UA, RU 

74 Харків Національний технічний університет "Харківський 

політехнічний інститут" 

UA, RU, EN 

75 Херсон  Херсонський державний університет UA, RU 

76 Хмельницький Хмельницький національний університет UA, RU 

77 Черкаси Черкаський державний технологічний університет UA 

78 Черкаси Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв 

Чорнобиля 

UA, RU 

89 Черкаси Черкаський національний університет імені Богдана 

Хмельницького 

UA, EN 

80 Чернівці Чернівецький національний університет імені Юрія 

Федьковича 

UA, RU 

 

Навчання іноземців в українських вищих навчальних закладах здійснюється 

українською, російською, або англійською мовами. У поданому переліку мов переважає 

українська, але чому українська мова не використовується як одна мова навчання  для всіх 

іноземних студентів. Важливо зазначити проблеми, які виникають при вивченні української 

мови як іноземної:  

1) обмеження україномовного середовища (важкість у вивченні мови з 

соціального оточення, бо більшість говорить російською мовою); 

2) методичні розробки не мають достатньо матеріалу (зазвичай університет 

створює розробки для певної категорії студентів, що навчаються саме у цьому вищому 

закладі (враховують особливості між українською мовою та рідною мовою студентів)); 

3) неможливість деяких народів до вивчення мови повноцінно (діалект, мовні 

звички і т.д.); 

4) небажання великої частини іноземців вивчати нову мову (флегматичні 

стандарти). 

Вважаємо потрібним зазначити, що з 2019 року змінилася ситуація з українською 

мовою як мовою навчання для студентів-іноземців у вищих навчальних закладах України. 

Міністерство освіти і науки України звернуло увагу на необхідність неухильного виконання 

Конституції та Законів «Про освіту» [3] і «Про забезпечення функціонування української 

мови як державної» [4] в частині застосування української мови в освітньому процесі. 

Міністр України відзначив, що згідно зі згаданими законами та рішеннями Конституційного 

Суду «українська мова як державна є обов'язковою у т.ч. у сфері освіти». 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти» зазначає, що іноземцям та особам без 

громадянства створюються належні умови для вивчення державної мови. Держава сприяє 

вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і 

комунальних закладах освіти. У закладах освіти відповідно до освітньої програми можуть 
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викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами – державною мовою, 

англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу. [5] 

Отже, здійснений аналіз дозволяє зробити такі висновки: 

1) Інтеграція України в міжнародний культурний та інформаційний простір 

посилили зацікавленість до вивчення української мови як іноземної. 

2) Кожен рік зростає кількість іноземних студентів з різних країн світу, також 

збільшується кількість вищих навчальних закладів України, де мають змогу навчатися 

іноземні студенти. Навчання відбувається українською, англійською та російською мовами. 

3) Розвиток та посилення вивчення української мови є важливим і обов’язковим, 

проте більшість іноземних студентів мають проблемами при вивченні.  
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ПОШУК АЛЬТЕРНАТИВНИХ МЕТОДІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ В ОНЛАЙН-

НАВЧАННІ ФОНЕТИКИ 
 У статті проаналізовано альтернативні методи у навчанні фонетики англійської мови та 

описано досвід використання онлайн-технологій з відео для формування фонетичних умінь. 
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Розглянуто переваги взаємонавчання для формування навичок вимови та читання англійською 

мовою.   

 Ключові слова: онлайн-навчання, фонетика, відео-ресурс, взаємонавчання. 
 

Навчання фонетики і формування навичок вимови у навчанні англійської мови 

становить одне із складних завдань у методиці викладання англійської мови. Як показує 

аналіз сучасних публікацій з цього питання, більшість дослідників вважають, що самооцінка 

навичок вимови та інтонування англійською мовою — одне із найскладніших завдань для 

носіїв інших мов. Тому постає потреба пошуку методичних шляхів розв’язання цієї 

проблеми, зокрема через розробку дієвих методик для самомоніторингу та самоаналізу 

фонетичних умінь. Поточна ситуація у світі, що змусила більшість навчальних закладів 

перейти на онлайн та дистанційне навчання, спонукає до практичного тестування наявних 

ресурсів, до яких викладачі та студенти висувають ряд вимог: вони повинні мати зручний 

користувацький інтерфейс, займати небагато оперативної пам’яті комп’ютера або інтернет-

трафіку, мати достатньо високу якість та бути безкоштовними або мати безкоштовну демо-

версію, мінімум функцій якої буде достатньо для задоволення навчальних потреб.  

Мета цієї статті – проаналізувати альтернативні методи у навчанні фонетики 

англійської мови та описати досвід використання деяких онлайн-технологій для формування 

навичок вимови.  

Формат навчальної роботи, який диктують сучасні умови, передбачає зміну не лише 

методів навчання, але й пошук та швидке опанування різних ресурсів для виконання 

навчальної програми та об’єктивного оцінювання досягнень студентів. Незначну частину 

матеріалу з англійської мови студенти можуть опанувати самостійно, перевірити себе за 

допомогою різних онлайн-тестів або завдань, однак більшість роботи з англійської мови, 

особливо у професійному навчанні, вимагає постійного моніторингу з боку викладача та 

спілкування в реальному часі.   

Найбільш використовуваним ресурсом в період вимушеного переходу на онлайн-

навчання стали Zoom та Skype, які дають можливість проведення онлайн-конференцій з 

кількома учасниками. У режимі реального часу викладач може спілкуватися зі студентами й 

оцінювати їхній прогрес у навчанні. Онлайн-конференції, на яких студенти можуть 

працювати в парі, дають змогу активніше попрацювати над навичками і перевірити знання 

правил читання англійською мовою. Для роботи в парі можна використати знайомий текст, 

над яким студенти працювали вдома, а також новий.  

Завдання викладача на цьому етапі: підібрати навчальні тексти, які б давали змогу 

перевірити рівень сформованості навичок, та розбити студентів на пари відповідно до різних 

принципів та мети завдання: слабший студент із сильнішим, два сильних студенти чи два 

студенти з нижчим рівнем підготовки або, якщо група складається зі студентів з різних 

країн, студенти, які мають одну рідну мову, або різну. Кожен з цих принципів має свої 

переваги. Так, під час роботи над знайомим текстом двоє студентів з нижчим рівнем 

підготовки відчули нижчий рівень стресу, уважніше слідкували за тим, як завдання виконує 

партнер. Сильнішим студентам більше користі принесла робота над новим текстом: вони теж 

уважніше слідкували за роботою партнера, що створювало певний елемент змагання, коли 

кожен хотів виконати завдання якнайкраще. При роботі двох студентів з різним рівнем 
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підготовки, слабший студент, слухаючи знайомий текст у виконанні партнера, міг 

перевірити, чи все він виконав правильно, перш ніж виконати завдання на оцінку, а при 

роботі над новим текстом, сильніший студент виступав для слабшого в ролі зразка, слухаючи 

який, слабший студент міг про себе проговорювати складні випадки читання.  

Однак, на відміну від живого спілкування, технічні труднощі різного характеру можуть 

стати на заваді повноцінного спілкування студентів у парі чи групі. Тому частина завдань так 

чи інакше переноситься офф-лайн.  

Виконання завдань з фонетики офф-лайн дозволяє студентам приділити цьому 

завданню стільки часу, скільки потребують, не маючи обмежень аудиторної роботи, вони 

можуть перевірити вимову складних слів за словником і потренувати власну, можуть 

використати кілька спроб, обравши найкращу, яку пізніше перевірить викладач. За 

результатами перевірки таких завдань викладач може оцінити, наскільки свідомо й 

мотивовано студент виконує вправи і наскільки об’єктивно він зданий оцінити свої помилки. 

До того ж, і студент, і викладач, мають змогу краще й детальніше оцінити прогрес студента, 

тому що студент матиме змогу почути себе у запису, що створює умови для більш 

об’єктивного самооцінювання та саморефлексії. А викладач може прослухати запис кілька 

разів і детально описати усі помилки та способи їх подолання. 

Одним зі зручних для цієї цілі ресурсів, які надають можливість знімати короткі відео, 

легко зберігати їх і редагувати, є ресурс screencast-o-matic. Налаштування відео в ньому 

дають можливість обрати варіант знімання екрану комп’ютера або, за допомогою веб-

камери, студента. Також цей ресурс дозволяє налаштувати взаємонавчання та 

взаємоконтроль між студентами. 

Взаємонавчання та взаємоконтроль у процесі формування навичок вимови та читання 

може значно полегшити студентам роботу над фонетичним матеріалом. Робота в парах для 

цього етапу складалася з трьох етапів:  

1) студенти ознайомилися із характеристиками фонетичних стилів англійської мови та 

прослухали й проаналізували зразки мовлення кожного з них, вони також подивилися 

навчальне відео, в якому викладач давав приклад аналізу інтонації та розстановки тонів і 

наголосів; 

2) спираючись на приклади та консультуючись з викладачем, студенти проаналізували 

тексти різних стилів, працюючи над вимовою та інтонацією самостійно; 

3) один з опрацьованих текстів студенти записали на аудіо чи відео і надіслали 

викладачеві; 

4) обравши одну із запропонованих тем, студенти підготували власну промову в 

публіцистичному стилі й записали на відео; 

5) відео з промовою оцінювали викладач і два інші студенти з групи.  

Важливою умовою виконання такого завдання є чітка постановка мети, строгі та 

зрозумілі критерії оцінювання та обов’язкове наголошення не лише на помилках, а, в першу 

чергу, на вдалих частинах виконаного завдання. Ці умови дозволяють не лише уникнути 

нерозуміння завдання, але й знизити рівень потенційної демотивації студента, який 

виконував завдання, що є завданням викладача.  
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Як показала практика, виконання цього завдання має низку переваг: студенти 

ставляться до оцінювання інших з більшою відповідальністю і краще зосереджуються на 

тому, що слухають, а ті, хто виконує завдання, намагається якнайкраще обрати такі мовні 

засоби, на яких би добре було видно, наскільки вони засвоїли фонетичний матеріал. 

За результатами виконання онлайн та оффлайн завдань, які виконували 24 студенти, 6 

студентів мали значні труднощі як в само оцінюванні, так і в оцінюванні партнера у завданні 

з перевірки навичок читання. Вони майже не помітили власних помилок, змогли вказати 

лише на 1 (іноді 2) помилки у завданні партнера і не змогли вказати правильний варіант, 

коли на помилку вказав викладач. Більшість студентів починали аналіз роботи партнера з 

визначення та виправлення помилок, і зовсім не зауважили позитивних аспектів виконання 

завдання, а коли їх попросили вказати такі аспекти, вони обмежилися лише загальними 

фразами, типу «все було добре» або «інтонація була правильна».  

Отже, онлайн навчання фонетики повинно спиратися на різноманітні методи і форми 

роботи. Офф-лайн завдання, які записуються на відео, можуть стати не менш корисними, ніж 

онлайн або аудиторна робота, тому що дають змогу приділити опрацюванню матеріалу 

достатню для кожного студента індивідуально кількість часу. Взаємооцінювання та 

взаємонавчання буде ефективним у тому випадку, якщо викладач чітко поставить мету 

виконання завдання і стежитиме не лише за тим, як студенти виконують його, але й як їхні 

партнери оцінюють та допомагають їм.  
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СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА РЕАЛИЙ С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

В статье исследуется понятие «реалия» и «перевод реалии», дается анализ основных 

проблем перевода реалий, а также приводятся способы их решения – стратегии перевода реалий.  

Основная задача исследования – проанализировать способы перевода реалий. 

Ключевые слова: реалии, безэквивалентная лексика, стратегия перевода. 
 

Вступительная часть. Проблемами перевода реалий, как и выявлением их сути и 

классификации занимались ряд авторитетных языковедов: Л. С. Бархударов, С. Влахов и С. 

Флорин, Ю. А. Найда, А. В. Федоров, А. Д. Швейцер, а также ряд современных 

исследователей, изучавших функции и способы перевода реалий на конкретных 

произведениях, написанных на разных языках и переведенных на русский.  

Вопрос перевода реалий, в первую очередь, предполагает поиск закономерных 

соответствий, благодаря которым перевод определенных единиц вообще возможен. 

Л. С. Бархударов рассматривает вопросы перевода реалий как поиск решения вопроса об 

эквивалентности, а сама эквивалентность определяется как «сохранение неизменного плана 

содержания при замене плана выражения оригинала» [1, с. 240]. При переводе всегда 

неизбежны потери плана содержания, а реалии – «это типичный случай отсутствия 

соответствия, который восполняется в переводе транскрибированием 

(транслитерированием), описательным или приблизительным путем или при помощи ряда 

переводческих трансформаций [8, с. 122]. Целью нашего исследования - проанализировать и 

выявить наиболее часто употребляемые приемы перевода американских реалий на примере 

анализа американской публицистики. 

Основная часть. Главное в переводе реалий – сохранить семантическую 

эквивалентность текстов, потому что полного совпадения единиц в разных языках добиться 

невозможно.  

А. В. Федоров считает реалии практически абсолютным примером 

безэквивалентности, и указывает на то, что перевод таких единиц следует осуществлять с 

помощью лексических вариантов [7, с. 184].  

С. Влахов и С. Флорин одними из первых рассмотрели реалию как «непереводимое в 

переводе» явление. Но все же реалии можно и нужно переводить. Самая большая сложность 

с переводом реалий заключается именно в том, что реалия – явление непереводимое, то есть 

по ее природе у нее отсутствует словарный эквивалент, но она передается в контексте часто 

приемами, не являющимися переводом как таковым [2, с. 94]. Исследователи указывают на 

то, что перевод реалий следует осуществлять исходя из их типа. Например, чужие реалии 

можно оставлять без перевода в той форме, в которой они употреблены автором текста. 

Также свои особенности при переводе имеют исторические реалии. Исторические реалии 

помогают передавать нужные коннотации и обычно встречаются либо в старых 
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художественных произведениях, либо в произведениях современных писателей, 

показывающих прошлое. Перевод таких реалий должен быть разным [2, с. 132-133]. Так, 

«подлинно архаическое произведение нужно переводить в основном современным языком, в 

то же время умело передавая соответствующие реалии. При переводе архаизированных 

произведений, в которых автор сознательно применял архаизмы, их следует воспроизводить 

в переводе и не заменять более нейтральным  соответствием, так как это обусловлено стилем 

автора, его методом исторической стилизации» [5, с. 100]. Если автор использует 

исторические реалии по-особому, это может стать для переводчика затруднением.  

Классификация приемов для передачи реалий в переводе С. Влахова и С. Флорина 

нашла интерпретацию в работах различных исследователей перевода реалий с и на ряд 

языков. Рассмотрим основные приемы этой классификации:  

1) транскрипция/транслитерация. Этот прием позволяет перекодировать иноязычные 

слова буквами алфавита языка перевода, когда фонемы языка оригинала заменяют наиболее 

близкими к ним фонемами языка перевода: ковбой, серфинг, паэлья. 

2) Описание, объяснение, толкование. Данный прием подходит к случаям, когда 

нужно объяснить понятие, которое невозможно передать транскрипцией: sun tea — 

солнечный чай — традиционный напиток жителей юга США. 

3) Родовидовая замена. Такой прием позволяет небуквально, но приблизительно 

передать содержание реалии единицей языка перевода с более широким значением. Иными 

словами, это генерализация значения, которая часто используется в переводе: wellingtons — 

резиновые сапоги.  

4) Функциональный аналог. Это замена реалии словом, которое вызывает похожую 

эмоциональную реакцию у читателя. Такой прием вызывает возможную опасность замены 

одной реалии другой, и у читателя может сложится впечатление, что подобная реалия 

существует в той культуре или местности, где ее на самом деле нет: barrister, solicitor —

адвокат. 

5) Семантический неологизм или создание нового слова или сложного слова или 

словосочетания на основе элементов языка перевода. Этот прием похож на калькирование, 

но в новом слове или словосочетании, созданном переводчиком, нет этимологической связи 

с оригинальным словом. Такой прием хоть и позволяет передать смысловое содержание 

реалии, используется редко. Подобным приемом приходилось пользоваться переводчикам 

серии книг о Гарри Поттере, когда в тексте появлялось название заклинания, магического 

артефакта или волшебного животного: sneakoscope — вредноскоп, butter beer — сливочное 

пиво. 

6) Замена одного слова-реалии на другое, близкое (но не тождественное) по функции 

слово. Это более часто употребляемый прием передачи реалий позволяет сохранить 

культурные коннотации и своеобразие текста, но иногда требует от переводчика примечания 

с пояснением.  

7) Введение в текст перевода иноязычных слов-реалий, отсутствующих в языке 

оригинала. Этот прием различные исследователи считают самым распространенным [7, с. 

416; 8, с. 121-128; 3, с. 103-105]. 
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Часто эти приемы сочетаются для более адекватной передачи семантических 

особенностей текста, поскольку главная цель перевода — сохранить эквивалентность и 

сделать так, чтобы содержание оригинального и переводного текста воспринималось 

одинаково. 

Выводы. Таким образом, можно приходить к выводу, что  перевод реалий требует от 

переводчика знания приемов перевода реалий, способов сохранения эквивалентности 

семантической составляющей текста, а также необходимость учитывать адресата перевода. 

Сочетание нескольких приемов перевода реалий в тексте поможет избежать перегрузка 

текста экзотизмами или пояснениями, что может привести к утрате национальной 

специфичности текста или обеднению смысла. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Бархударов Л. С. Язык и перевод / Л. С. Бархударов. — М., 1975. — 240 с. 

2. Влахов С. Непереводимое в переводе / С. Влахов,  С.  Флорин.  —  Изд.  3-е,  испр.  и  доп.  

—  М., 2006. — 448 с. 

3. Гергерт А.А. Особенности перевода культурных реалий (на материале произведений Е. 

Замятина и А. Гавальда) // Вестник ВолГУ, Серия 9, №12, 2014. С. 103-105. 

4. Гилазетдинова Г. Х., Ербулатова И. К. Адекватность перевода слов-реалий (на примере 

произведений казахского писателя Д. Досжана) // Ученые записки Казанского университета. 

Серия «Гуманитарные науки». 2017, Т. 159, кН. 5. — С. 1369-1378 

5. Дмитриева Н. Д. Вопросы изучения реалий (на материале романа Ч. Диккенса «Повесть о 

двух городах») / Дмитриева Н.Д. // Вестник Московского государственного областного 

университета. Серия: Лингвистика, №2, 2010. С. 97-101 

6. Семенова А.В. Культурные реалии в текстах кросс культурной литературы как инструмент 

стилизации // Universum: филология и искусствоведение : электрон. научн. журн. 2017 № 7 

(41) . URL: http://7universum.com/ru/philology/archive/item/5015 (дата обращения: 10.05.2020). 

7. Федоров А.В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы) : учеб. 

пособие для ин-тов и фак. иностр. языков / А. В. Федоров. — 5-е изд. — СПб. ; М., 2002. — 

416 с. 

8. Фененко Н.А. Две стратегии перевода реалий / Вестинк ВГУ. Серия : Лингвистика и 

межкультурная коммуникация, 2009, № 1. — с. 121-128 

9. Швейцер А. Д. Перевод и лингвистика : (газетно-информационный и военно-

публицистический перевод) / А. Д. Швейцер. — М., 1973. — 280 с. 
 

Muhamedkulova Gulnaz, Ways to translate realities from English into Russian. 

Annotation. The article explores the concepts of "reality" and "translation of reality", gives an 

analysis of the main problems of the translation of realities, and also provides ways to solve them - strategies 

for translating realities. 

The main objective of the study is to analyze the ways of translating realities. 

Keywords: realities, non-equivalent vocabulary, translation strategy. 

Мухамедкулова Гулназ, Способи перекладу реалій з англійської на російську мову. 

Анотація. У статті досліджується поняття «реалія» і «переклад реалій», дається їх 

класифікація та опис, а також наводяться способи перекладу реалій. 

Основне завдання дослідження - проаналізувати способи перекладу реалій. 

Ключові слова: реалія, безеквівалентна лексика, стратегія перекладу. 



«ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА 2020: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ» 

XVI ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 

 

116 

УДК 81’23 

Мущак Дар’я Валеріївна 

студентка 4-го курсу спеціальності філологія, 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

mushakdarya@gmail.com 

Науковий керівник – Щербак Олена Володимирівна, 

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри прикладної лінгвістики, 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Україна, м.Миколаїв 
 

АСОЦІАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СЛОГАНІВ РЕКЛАМИ ТА КІНО 
Статтю присвячено проблемі вимірювання асоціативного потенціалу слоганів реклами та 

кіно за допомогою класичних методик психолінгвістики (вільний асоціативний експеримент) та 

здійснення порівняння їхніх асоціативних характеристик. 

Ключові слова: рекламний слоган, асоціативний експеримент, асоціація, процес узагальнення, 

процес упущення, процес викривлення. 
 

Слоган (з англ. – slogan, to slog – сильно ударяти) – це коротка, але ємна рекламна 

фраза, рекламний девіз, який описує основну конкурентну перевагу товару або послуги; це 

коротка пропозиція або словосполука, що несе в собі основну рекламну інформацію; це 

постійно використовуваний фірмовий оригінальний девіз [2]. Наведені визначення є доволі 

широкими, однак у лінгвістиці цим поняттям оперують і у вузьких його потрактуваннях, 

зокрема таких: 1) «короткий лозунг або девіз, що відображає якість товару, обслуговування, 

напрямки діяльності фірми, іноді у прямій, частіше в алегоричній або абстрактній формі» [1]; 

2) коротка афористична фраза, що виражає основну ідею всіх повідомлень у межах 

рекламної кампанії (Ю. Бернадська); 3) «лозунг, що відображає основну ідею рекламної 

кампанії і може функціонувати як частина рекламного тексту чи як самостійний рекламний 

текст» [цит. за 4, с. 129] (І. Павловська); 4) «коротке вербальне вираження основної ідеї РТ, 

сконцентроване в одному-двох реченнях та скероване на привернення уваги адресата й вплив 

на його свідомість та емоції» [5, с. 48] (О. Щербак, Н. Вань).  

Відзначимо, що дослідженням рекламних слоганів, що, крім цього терміна, мають ще 

й менш частотні синоніми (рекламний лозунг, девіз, заклик, гасло), займаються не лише 

фахівці з реклами, як-от І. Морозова, Є. Пєсоцький, Ю. Пирогова та інші, завдяки роботам 

яким у рекламознавстві виник цілий напрямок, присвячений вивченню рекламних слоганів, – 

слоганістика, що займається вивченням різноманітних аспектів гасла. Пильну увагу останнім 

часом їм приділяють мовознавці, насамперед Т. Ковалевська, Н. Кутуза, а також 

А. Ковалевська, Є. Дудіна, Т. Романова, О. Олексюк, М. Славінська, О. Щербак та інші. 

Додамо, що в роботах цих учених розкрито питання визначення асоціативного потенціалу 

рекламних слоганів, і навіть світовій спільноті представлено «Короткий асоціативний 

словник рекламних слоганів», укладачами якого стали вже згадувані нами Н. Кутуза та 

Т. Ковалевська. Однак відповідні дослідження здійснено переважно на матеріалі слоганів 

комерційної (більшою мірою), політичної та соціальної реклами. Своєю чергою, поза увагою 

науковців і досі залишаються дослідження в окресленому аспекті слоганів кіно. Тому 

актуальність нашої роботи полягає в необхідності визначення асоціативного потенціалу 

mailto:mushakdarya@gmail.com
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слоганів кіно та здійснення порівняння з відповідними характери тисками рекламних 

слоганів, що ще не ставало об’єктом самостійної лінгвістичної розвідки. 

Мета роботи – вимірювання асоціативного потенціалу слоганів реклами та кіно та 

здійснення порівняння їхніх асоціативних характеристик.  

Для досягнення мети бачиться необхідним розв’язати такі завдання: 1) пояснити 

методику визначення асоціативного потенціалу слоганів; 2) провести асоціативний 

експеримент; 3) виявити спільне та відмінне в асоціативному потенціалі слоганів реклами та 

кіно. 

Джерельною базою роботи послужили 250 слоганів реклами, зафіксованих в ефірах 

центральних телевізійних каналів України протягом 2019–2020 рр., а також 150 слоганів 

кіно, зафіксованих в анонсах телевізійних каналів та відеохостингів. Фактичний матеріал 

налічує понад 750 відповідей 80 респондентів, які стали учасниками асоціативного 

експерименту. 

Як відомо, асоціативний експеримент застосовують у різних галузях знань: 

лінгвістиці, психології, соціології тощо. Однак уперше асоціативний експеримент (від лат. 

аssociato – поєднання, experimentum – досвід) був апробований у психології завдяки 

старанням Ф. Гальтона. Згодом до його проведення долучилися К. Юнг, М. Вертгеймер, 

О. Лурія, О. Леонтьєв та інші. Асоціативний експеримент є прийомом, спрямованим на вияв 

асоціацій, що склалися в індивіда у його попередньому досвіді [3]. Розрізняють три види 

асоціативного експерименту: вільний, спрямований та ланцюжковий. Пояснимо сутність 

кожного з названих видів. 

Вільним асоціативним експериментом (далі – ВАЕ) послуговуються для відтворення 

мовної картини світу, його засобами можна відтворити соціальний портрет Він виявляється 

доволі простим і водночас ефективним засобом досліджень у психолінгвістиці. Він дає 

«живий» матеріал для побудови асоціативних полів певних понять, реконструкції фрагментів 

мовної та концептуальної картин світу. Під час проведення ВАЕ опитуваному пропонується 

ізольоване слово із завданням реагувати на нього першим словом, що з’являється в голові з 

отриманим вихідним словом [3]. Під час спрямованого експериментатор певним чином 

обмежує вибір асоціації, задаючи певні завдання (наприклад, відповідати лише 

прикметниками чи іменниками) [3]. Під час ланцюжкового асоціативного експерименту 

опитуваному пропонують відповісти за певний період часу можливими словами. Під таким 

типом реакції розуміють некероване, спонтанне протікання процесу відтворення змісту 

свідомості та несвідомості суб’єкта. Проте значний недолік цього виду експерименту полягає 

в тому, що може утворюватися залежність між послідовними наступними реакціями.  

Для реалізації мети нашої роботи ми вдаватимемось до проведення ВАЕ з огляду на 

простоту його проведення та можливість отримання широкого кола асоціацій. Також додамо, 

що всі дослідження з ВАЕ до поч. ХХ ст. здійснювалися у психологічному руслі (Ф. Гальтон, 

В. Вундт, Х. Мюнстенберг, Е. Крепелін). Важливу роль в історії психолінгвістики 

відігравали експерименти лінгвіста А. Тумба та психолога К. Марбе, які продемонстрували, 

що вербальном асоціація є не тільки психологічним, а й лінгвістичним явищем. Результати 

експерименту показали, що в більшості випадків досліджувані реагували на стимул словом 

тієї ж частини мови, до якої належав стимул: на прикметники – прикметниками, на 
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прислівники – прислівниками тощо. ВАЕ може проводитись як у груповій, так і в 

індивідуальній формах. Кожна з них має свої переваги: індивідуальна дає можливість 

фіксувати час реагування та позбавляє впливу інших осіб на відповіді інформанта. Групова 

форма проведення економить час дослідника [3]. 

Вважають, що на асоціації під час проведення ВАЕ впливають два фактори: 

лінгвістичний – характер самого стимульного слова та прагматичний – вплив особи, що 

проводить експеримент. Мовознавець О. Горошко до цих факторів ще додає умови, в яких 

проводиться експеримент. ВАЕ є апробованим та найпопулярнішим серед усіх 

психологічних методів, однак слід пам’ятати про чинники, що можуть суттєво вплинути на 

результати такого дослідження: 

1) важливою є форма проведення, що обирається, – усна, усно-письмова, письмова 

та спосіб презентації стимульного матеріалу; 

2)  поведінка експериментатора, його індивідуальні характеристики; 

3) умови, у яких проводиться експеримент (напр., аудиторія, погода та ін.);  

4) соціальні та психофізичні характеристики осіб, які беруть участь в експерименті, 

їхній настрій та психологічний стан;  

5) обробка асоціативного матеріалу, його подальша формалізація та інтерпретація 

[3]. 

Враховуючи вищенаведене, ми для проведення ВАЕ вирішили використати такі 

інструменти: 

1) анкети GoogleForms; 

2) розміщення анкет в найпопулярніших серед молоді соціальних мережах – 

Facebook та Instagram. 

Ми розробили дві анкети, до кожної з них помістили по 5 слоганів (в одній – слогани 

реклами, в другій – слогани кіно). До слоганів-стимули нами уналежнено фрази, які є 

різними за структурою та представляють собою актуалізатори різних процесів 

нейролінгвістичного програмування (далі – НЛП). Насамперед ідеться про а) процес 

упущення НЛП, що «демонструє виключення з поверхневої репрезентації певних значущих 

частин глибинної структури» [6, с. 9] (наприклад, слоган реклами – Поринь у мелодію 

відчуттів; слоган кіно – Її гра лише починається); б) процес узагальнення НЛП, що 

«відображає заміщення цілої категорії явищ певним елементом, наявність якого в 

заміщуваній категорії є лише одиничним випадком» [6, с. 9] (наприклад, слоган реклами – 

Коли знову лише сяюча посмішка; слоган кіно – Все життя я мріяла відчути це; Обирайте: 

втікати і рятувати себе чи стати всім як один, і захистити свій дім); в) процес 

викривлення НЛП, що «представляє собою вербалізацію гіпотетично змодельованого 

довкілля з неідентифікованими в попередньому досвіді складниками» [6, с. 9] (наприклад, 

слоган реклами – Твоя найкраща подруга; слоган кіно – Як далеко треба зайти, щоб знайти 

себе).  

Розроблену за допомогою додатку GoogleForms анкету ми розмістили в соціальних 

мережах та запропонували всім підписникам / користувачам у віці від 17 до 22 років узяти 

участь у ВАЕ. Таких учасників виявилося 80.  
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У результаті проведення ВАЕ ми отримали такі результати, зокрема найчастотнішими 

(понад 5 збігів) реакціями виявилися такі: 

1. На слогани реклами: 

1) Твоя найкраща подруга – весна, мама, віддана, надійна, близька. 

2) Поринь у мелодію відчуттів – солодощі, реклама, чай, гель для душу. 

3) Для здоров’я вашого малюка – найкраще, екологічне, молочні каші, вітаміни. 

4) Коли знову сяюча посмішка – зубна паста, лікар, здоров’я, зуби, посмішка. 

5) Гудбай посічені кінчики – волосся, шампунь для волосся, краса, здорове 

волосся. 

2. На слогани кіно: 

6) Все життя я мріяла відчути це – почуття, захоплення, задоволення, свобода, 

насолода. 

7) Хто врятує тебе від самого себе – розум, психолог, філософія, захист, війна. 

8) Її гра лише починається… – страх, інтрига, здивування, квест, детектив. 

9) Як далеко треба зайти, щоб знайти себе – невідомість, страх, пізнання, пошук, 

психологія. 

10) Обирайте: втікати і рятувати себе чи стати всім як один, і захистити свій дім – 

сміливість, рішення, роздум, ворог, охорона, захист. 

Отримані асоціації дають можливість зробити такі висновки: 

1) серед реакцій на слогани реклами зафіксовано іменники, прикметники, а також 

словосполучення, що, проте, мають нейтральну та позитивну семантику; 

2) серед реакцій на слогани кіно зафіксовано лише іменники, які збігаються 

переважно з НЛП-маркерами реклами і здебільшого процесу упущення. Крім цього, серед 

цих реакцій є іменники з негативним значенням. 
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Abstract. The article deals with the problem of measuring the associative potential of advertising 

and cinema slogans with the help of classical methods of psycholinguistics (free associative experiment) and 

comparing their associative characteristics. 

Key words: advertising slogan, associative experiment, association, the process of generalization, 

the process of omission, the process of distortion. 
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ЛЕКСИКА ЯК ЗАСІБ ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА 
Дослідження за темою «Лексика як засіб визначення соціально-психологічної 

характеристики студента» було здійснено в соціолінгвістичному аспекті. Дослідження присвячено 

аналізу мовного коду студента, причини вибору певної лексики. Аналізується індивідуальний лексикон 

студента, зміни у поведінці студента, тип лексики. 

Ключові слова: лексика, соціально-психологічна характеристика, анкетування, студентське 

середовище. 
 

Вступна частина. Вивчення сучасного студентського середовища в процесі 

спілкування є актуальним завдяки особливостям їх мовленнєвої взаємодії. Саме студенти 

швидше за все реагують на зміни в мові і беруть їх на озброєння. Крім того, студенти це 

багаточисленні групи, тому вони можуть вносити мовленнєві зміни в сучасне покоління, але 

і як майбутні батьки здатні вплинути і на особливості мовленнєвої комунікації наступних 

поколінь. 

З одного боку, зміни в стилі мовлення студентів можуть носити позитивний характер. 

Набувши нового соціального статусу, студент починає поповнювати свій мовленнєвий багаж 

професійними термінами, які згодом він стане використовувати в професійній сфері, в 

сімейних розмовах і в спілкуванні з однолітками та друзями. А з іншого боку, деякі 

комунікативні нововведення в студентському середовищі несуть негативний характер. Так, 

почувши від одногрупника якийсь жаргонізм, студент починає активно використовувати 

його у своєму повсякденному мовленні. 

Актуальність дослідження визначено потребою мати інформацію про те, як вибір 

певного типу лексики пояснює характеристику студента з соціально-психологічної точки 

зору.  

Предмет дослідження – мовлення студентів як засіб фіксації змін в їхній соціально-

психологічній поведінці. 

Мета дослідження полягає у визначенні типів лексики, що застосовується студентами 

під час спілкування. 

Для досягнення цієї мети було розв’язано низку завдань: 

 з’ясувати завдяки яким методам соціолінгвістики можна визначити зміну 

соціально-психологічної характеристики студента; 

 визначити нормативно-стилістичну характеристику застосовуваної лексики. 

Матеріалом дослідження стали анкети проведені для студентів-першокурсників 

Національного університету кораблебудування, що навчаються за спеціальністю прикладна 

лінгвістика. 

mailto:irinanadeina31@gmail.com
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Основна частина. Метод анкетування є одним із широко використовуваних 

інструментів соціолінгвістичного дослідження. Перевагою анкетного опитування, 

безсумнівно, є його масовий характер. Справа в тому, що безпосереднє спостереження над 

окремими інформантами або малими групами не завжди достатньо показово. Іноді важко 

усунути те, що притаманне лише даному інформанту або даній групі, чітко відмежувати 

нормативне від індивідуальних відхилень від норми. В основі методу анкетування лежить 

система запитань, пропонованих опитуваному, відповіді котрого і створюють необхідну 

інформацію. 

У нашому дослідженні студентам були представлені слова, які належать до різних 

типів лексики, а саме:  

лексика на позначення реалій студентського життя;  

лексика на позначення аналогічних явищ у шкільному житті;  

лексика, яка належить до групи студентських жаргонізмів;  

лексика, яка належить до літературних слів, але називає реалії студентського життя, 

тобто літературні омоніми;  

лексика багатозначна, що має значення, які відповідають вживанню певного слова 

відповідно до літературної норми, і така, що має значення, які відповідають студентському 

жаргону.  

Розглянемо ці типів лексики та їх визначення.    

Лексика на позначення реалій студентського життя зазвичай характеризується 

вживанням жаргонів та студентського сленгу. Причинами використання такої лексики 

студентами можна назвати, в першу чергу, потребу в самовираженні, полегшенні 

спілкування з людьми своєї вікової категорії, актуалізація парадигми «свій - чужий», а також 

повсюдне поширення комп'ютерних технологій, Інтернету; вплив засобів масової інформації, 

так як диктори і автори статей активно використовують знижену лексику для залучення 

уваги слухачів (глядачів). 

Поняття терміна «сленг» є вкрай дискусійним і не обходиться без втручання сучасних 

лінгвістів. На даний момент в лінгвістиці існує величезна кількість визначень даного явища, 

які часто суперечать один одному. Так, один з найбільших дослідників сленгу Е. Партрідж 

визначає сленг як «наявні в розмовній сфері вельми нестійкі, некодифіковані, а часто і зовсім 

безладні і випадкові сукупності лексем, що відображають суспільну свідомість людей, які 

належать до певного соціального або професійного середовища». Сленг при цьому 

розглядається як свідоме, навмисне вживання елементів загальнолітературного словника 

розмовної мови в чисто стилістичних цілях. Студентський сленг характеризується 

специфічною лексикою і фразеологією, часто з фамільярним забарвленням. На сьогоднішній 

день студентський сленг вже розглядається як самостійна лексична підсистема 

загальномолодіжної субмови, як особливий соціальний діалект, що володіє власною 

«професійною» лексикою і фразеологією[3]. 

Шкільний сленг, та й сленг взагалі – це набір нових слів або старих, але з новим 

значенням, який використовується для спілкування в певних групах. Він є компонентом 

молодіжного сленгу – засобом спілкування великої кількості молодих людей у віці 
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приблизно 12 - 25 років, а також засобом протиставлення себе старшому поколінню і 

офіційній системі, відрізняється розмовним, а іноді й грубо-фамільярним забарвленням[2]. 

Розглядаючи жаргон з лінгвістичної точки зору, варто зазначити, що жаргон і сленг 

значно відрізняються від загального словникового запасу тільки своїми лексемами і 

лексиконом, який вони формують. 

О.С. Ахманова визначає поняття жаргон як мову, що складається з більш-менш 

довільно видозмінених і поєднуваних елементів однієї або декількох природних мов і 

застосовуваний (зазвичай в усному спілкуванні) окремої соціальною групою з метою 

мовного відокремлення, відділення від інших частин цієї мовної спільності. 

Літературна лексика – за визначенням О.С. Ахманової, – лексика, яка відповідає 

нормам зразкової мови, нормалізована, правильна, стандартна. Літературною мовою 

називають історично сформовану вищу форму національної мови, що володіє багатим 

лексичним фондом, упорядкованою граматичною структурою і розвиненою системою стилів. 

Літературній мові притаманні особливі властивості[1]. 

Лексичні омоніми – слова, що збігаються фонетично і графічно, але мають різні, не 

пов'язані між собою на даному етапі розвитку мови значення. 

Тож підбір саме такої лексики дасть можливість визначити чи вживають студенти 

регулярно такі слова, які позначають саме реалії студентського життя, а не слова, які 

називають аналогічні явища шкільного життя; визначити якою мірою студенти адаптовані до 

свого нового соціального статусу; змогу визначити чи схильні студенти скоріш сприймати 

слова в тому значенні, яке відповідає студентському жаргону, чи більшою мірою вони їх 

сприймають як слова літературного мовлення.  

Для аналізу визначення готовності особи до навчання в університеті як одного із видів 

навчальної діяльності, було проведено анкетування, яке містило 36 слів, які мали по три 

визначення. До анкетування було залучено 30 студентів спеціальності прикладна лінгвістика. 

Анкета була представлена у вигляді презентації, зміна слайдів відбувалась вручну. Надавався 

час, який достатній, аби прочитати кожне з визначень, але довго не роздумувати, з метою 

визначення першої реакції на сприйняття семантики слова. Порядок слів анкети довільний. 

Представлені слова, які належать до лексики на позначення реалій студентського життя; 

лексики на позначення аналогічних явищ у шкільному житті; лексики, яка належить до групи 

студентських жаргонізмів; лексики, яка належить до літературних слів, але називає реалії 

студентського життя, тобто літературні омоніми; лексики багатозначної, що має значення, 

які відповідають вживанню цього слова відповідно до літературної норми і та, що має 

значення, які відповідають студентському жаргону. 

Таблиця 1 

Вибір студентами певного типу лексики  

слово А) літературне Б) літературне В) жаргонізм 

пара 14 18 17 

лекція 7 10 21 

урок 15 14 9 

автомат 16 11 14 

завалити 16 5 18 

клас 13 6 18 
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практика 1 26 15 

консультація 27 2 14 

захист 19 3 23 

учитель 27 8 3 

бігунок 12 15 1 

закрити 12 11 11 

лаба 3 3 27 

екватор 28 2 3 

гурт 13 22 1 (жаргонний омонім) 

хвіст 23 0 16 

гендель 7 21 6 

дисципліна 24 7 7 

сесія 2 15 20 

заняття 22 9  

курс 11 9 24 

кафедра 5 1 25 

оцінка 4 12 23 

вікно 25 5 7 

плавати 28 4 2 

паритися 16 17 0 

контра 5 18 9 
 

Висновки. На основі проведеного анкетування можемо зробити висновок, що 

студенти першого курсу не повною мірою підготовлені до переходу до нового соціального 

статусу.  В їхньому мовленні переважає лексика на позначення аналогічних явищ у 

шкільному житті; лексика, яка належить до літературних слів, але називає реалії 

студентського життя, тобто літературні омоніми. 

ЛІТЕРАТУРА: 

[1] Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. - Изд. 2-е. - М.: Советская 

энциклопедия, 1969. — 608 с. 

[2] Бабич У.Д., Конончук І.В. Молодіжний сленг як мовне явище / У.Д.Бабич, С.М.Мусійчук 

// Studia Lingua: актуальні проблеми лінгвістики і методики викладання іноземних мов. – 

Вип. 3. – К., 2013. – С. 77- 79. 

[3] Косяк Н. Стилістично маркована лексика: арго, жаргон, сленг, суржик, варваризми, 

екзотизми, пуризми. Їх місце та роль у мовленні / Н. Косяк // Українська мова та література: 

Всеукраїнська газета для вчителів. – 2011. – № 41/42. – С. 10-15 
 

Nadieina Iryna Valeriivna, Vocabulary as a means of determining the socio-psychological 

characteristics of the student's personality 

Abstract: Research on "Vocabulary as a means of determining the socio-psychological 

characteristics of the student" was carried out in the sociolinguistic aspect. The research is devoted to the 

analysis of the student's language code, the reasons for choosing a certain vocabulary. The individual 

lexicon of the student, changes in student behavior, type of vocabulary are analyzed. 

Key words: socio-psychological characteristics, questionnaire, student environment. 

Надеина Ирина Валерьевна, Лексика как средство определения социально-психологической 

характеристики личности студента 

Аннотация: Исследования по теме «Лексика как средство определения социально-

психологической характеристики студента» было осуществлено в социолингвистическом аспекте. 
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Исследование посвящено анализу языкового кода студента, причины выбора определенной лексики. 

Анализируется индивидуальный лексикон студента, изменения в поведении студента, тип лексики. 

Ключевые слова: лексика, социально-психологическая характеристика, анкетирование, 

студенческая среда. 
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АНГЛІЦИЗМИ В ТЕКСТАХ УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ 
У даній статті розглянуті питання щодо вивчення англіцизмів як засобів збагачення 

лексичного запасу української мови. Для дослідження були обранні провідні українські інтернет-

видання. Ця стаття може бути корисною для вивчення коректного застосування запозичених слів у 

мові. 

Ключові слова: запозичення, англіцизм, ЗМІ. 
 

Актуальність: Останнім часом ЗМІ часто використовують у своїх текстах 

англіцизми. З кожним роком із англійської мови в українську приходять усе більше і більше 

нових слів. Процес дослідження відображає зв'язок мови з суспільним життям та культурою. 

Добре зрозуміти зв'язок між двома мовами, а також значення слів, які приходять до 

нашої мови, розглянувши проблему запозичення українською мовою англіцизмів та 

американізмів. 

Мета робити полягає в дослідженні кількості англіцизмів у текстах засобів масової 

інформації. Передбачає аналіз специфіки функціонування англіцизмів  в українській мові. 

Поповнення лексичного запасу мови є дуже важливою частиною збагачення мови. 

Останнім часом українська мова знаходиться в активній взаємодії з англійською мовою. 

Причинами є Європейська інтеграція, посилення позицій англійської мови, як міжнародної. 

Тому поява англіцизмів є досить очікуваним явищем. У дослідженні намагались показати, 

які англомовні запозичення є найбільш частотними для української мови. 

Існує три основних способи поповнення словникового складу будь-якої мови:  

1. словотвір; 

2. зміна значення слова;  

3. запозичення. ‒ [ 5] 

Запозичення — це елементи чужої мови (слова, словотворчі афікси, синтаксичні 

конструкції і ін.), перенесені з однієї мови в іншу в результаті мовних контактів. ‒ [ 4] 

Англіцизм, англізм ‒ різновид запозичення: слово, його окремого значення, вислів 

тощо, які запозичені з англійської мови або перекладені з неї чи утворені за її зразком. 

Англіцизми переважно усвідомлюються мовцями як чужорідний елемент і зберігають ознаки 

свого походження: фонетичні (джем, імідж, менеджер), словотвірні (смокінг, маркетинг), 

mailto:ketiniki5716@gmail.com
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семантичні (яструби «політики, прихильники жорсткого агресивного курсу в різних 

країнах»). – [3, с.26] 

Для запозичень з англійської мови характерні: 

1. звукосполучення дж: бюджет, джаз, джентльмен, джемпер; 

2. звукосполучення ай, ей: гайморит, інсайд, тролейбус, хокей; 

3. суфікс -инг(-інг): мітинг, пудинг, демпінг, тюбінг. – [1] 

Історія проникнення англіцизмів в українську мову тісно пов’язана з історією 

проникнення їх в російську, яка й сьогодні має значний вплив на нашу мову.  

Причинами запозичень найчастіше називають:  

 загальносвітову тенденцію до інтернаціоналізації лексичного фонду;  

 потребу в найменуванні нових предметів, понять і явищ (ноутбук, органайзер, 

сканер); відсутність відповідного (більш точного) найменування (або його програш 

порівняно з запозиченням);  

 поповнення мови більш виразними засобами (імідж - замість образ, прайс-лист 

- замість прейскурант, шоу - замість подання); 

 сприйняття іншомовного слова як більш престижного (презентація - замість 

подання; ексклюзивний - замість винятковий). ‒ [ 2] 

ХХІ ст. – це століття технологічного прогресу, тому найширшою сферою запозичення 

є слова технічної тематики, а також бізнес тематики, тому що англійська  мова, як мова 

міжнародного спілкування, використовується дуже часто. 

Засоби масової інформації є носіями живої мови людей, бо лексика, що 

використовується у ЗМІ – це питома лексика мови. Збагачення словникового запасу людей 

часто відбувається завдяки ЗМІ. 

Для дослідження були обранні 2 українських інтернет-видання. Статті були підібрані 

приблизно одного обсягу та однієї тематики. Проведено детальний аналіз вибірки із 16 

статей із кожного джерела, не включаючи ті,  у яких англіцизмів не було знайдено. З одного 

джерела намагались підібрати матеріали різних тематичних груп. Для укладання таблиці 1,3 

було зроблено такі дослідження: 

1) обранні статті різної тематики (колонка 2); 

2) внесено всі англіцизми, які вдалося знайти в обраній публікації (колонка 3); 

3) за словниками перевірено походження кожного слова; 

4) знайдено відсоткове відношення: загальну кількість слів у статті  було взято за 

100%, та розраховано, яку кількість від них становлять англіцизми (колонка 4); 

5) статті було розташовано в порядку спадання відсоткового відношення (колонка 

1).  

Англіцизми у таблиці 2,4 згруповані за тематичними групами від найбільш до 

найменш частотної. Порахована частота вживання англіцизмів. У кінці таблиці порахована 

загальна кількість англіцизмів даної тематики.   

Перше інтернет-видання, за яким було проведено дослідження – «Українська правда». 

Матеріали на сайті публікуються українською мовою, окремі статті ‒ російською або 

перекладаються нею. Було досліджено статті різної тематики обсягом від 100 до 400 слів. 
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Відсоткове відношення, яке зустрічається найчастіше – 4%. Максимальна кількість 

англіцизмів у статтях, враховуючи повторення, сягає 18 слів (8,9%). (див. табл. 2).  

Таблиця 1 

Дослідження інтернет-видання «Українська правда» 

№ 

з/п 

Назва статті Англіцизми Відсоткове 

відношення 

1 Кіберполіція виявила хакера, який зламав більше 2 тис. 

комп’ютерів українців (https://www.pravda.com. ua/) 

1. бізнес 

2. комп’ютер 

3. сервер 

4. хакер 

5. клієнт 

6. акаунт 

7. кваліфікований 

8,9% 

2 Кравцов обіцяє зробити безкоштовний          Wi-Fi на 

Центральному вокзалі Києва (https://www.pravda.com. ua/) 

1. інтерсіті 

2. сканер 

3. тендер 

4. бізнес 

5. інтерв’ю 

6. вокзал 

7,5% 

 

3 Ліга Чемпіонів. «Баварія» в Лондоні познущалася над 

«Тоттенгемом», «Реал» ледве не програв «Брюгге» 

(https://www.pravda.com. ua/) 

1. стартовий 

2.матч 

1. клуб 

2. тайм 

3. гол 

6,6% 

 

4 

 

Український стартап Grammarly оцінили      у понад 1 

мільярд доларів (https://www.pravda.com. ua/) 

1. стартап 

2. компанії 

3. бізнес 

4. онлайн 

5. долар 

5,3% 

 

5 Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – 

ЗМІ  (https://www.pravda.com. ua/) 

брифінг 4% 

6 Рада ухвалила закон про боротьбу з рейдерством 

(https://www.pravda.com. ua/) 

1. рейдерство 

2. бізнес 

4% 

 

7 

 

Google виявив уразливість в телефонах Huawei, Samsung і 

Xiaomi (https://www.pravda.com. ua/) 

1. компанія 

2. смартфон 

3. фішинговий 

4% 

 

8 

 

Прем`єр-ліга. «Динамо» в Києві бере три очки у матчі з 

«Дніпром-1» (https://www.pravda.com.ua/) 

1. матч 

2. офсайд 

3. рефері 

4. гол 

5. пеналті 

6. фол 

3,9% 

 

9 Імпічмент у США: демократи з’ясовують, чи Трамп 

власноруч загальмував допомогу Україні  

(https://www.pravda.com. ua/) 

1. імпічмент 

2. лідер 

3. спікера 

2,8% 

10 Поліція відповіла щодо пострілу на блокпосту: діяли за 

законом   (https://www.pravda.com. ua/) 

блокпост 2% 

https://www/
https://www/
https://www/
https://www/
https://www/
https://www/
https://www/
https://www/
https://www/
https://www/
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11 

 

У Німеччині стрілянина біля супермаркету: один загиблий 

і один поранений (https://www.pravda.com. ua/) 

1. супермаркет 

2. парковка 

1,9% 

12 Зеленський призначив уповноваженого із земельних 

питань  (https://www.pravda.com. ua/) 

1. штат 

2. компанія 

3. стартовий 

1,8% 

13 Волкер почав свідчити у справі про «тиск» Трампа на 

Зеленського (https://www.pravda.com. ua/) 

імпічмент  1% 

 

14 Викид радіації: в Києві ліквідували 2 джерела  

випромінювання (https://www.pravda.com. ua/) 

контейнер 0,7% 

15 Трамп підписав документ про намір вийти з договору про 

«відкрите небо» – WSJ                  (https://www.pravda.com. 

ua/) 

моніторинг 

 

0,4% 

 

16 Загибель 39 мігрантів у вантажівці: трьох підозрюваних 

звільнили під заставу (https://www.pravda.com. ua/) 

контейнер 0,5% 

 
 

Найбільш частотними у виданні «Українська правда» є слова бізнес тематики. 

Англіцизми було розділено за 7 тематичними групами (див. табл. 2). 
 

Таблиця 2 

Частота вживання англіцизмів у виданні «Українська правда» 

бізнес спортивна технічна політика побут силові 

структури 

інформа- 

ційна 

рейдер тайм комп’ютер імпічмент супермаркет блокпост інтерв’ю 

1 1 1 2 1 1 1 

бізнес гол фітинговий лідер паркова   

4 2 1 1 1   

компанія матч сервер спікер вокзал   

3 2 1 1 1   

старт офсайд смартфон брифінг контейнер   

3 1 1 1 2   

клієнт рефері онлайн     

1 1 1     

тендер клуб хакер     

1 1 1     

долар фол акаунт     

1 1 1     

моніторинг пеналті сканер     

1 1 1     

кваліфікація       

1       

штат       

https://www/
https://www/
https://www/
https://www/
https://www/
https://www/
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1       

Сума англіцизмів: 

17 10 8 5 5 1 1 
 

Друге інтернет-видання, яке було обрано – це «Цензор.нет». Один із провідних 

українських новинних інтернет-порталів. Було досліджено статті різної тематики обсягом від 

100 до 300 слів. Відсоткове відношення, яке зустрічається найчастіше – 1%. Максимальна 

кількість англіцизмів у статтях, враховуючи повторення, сягає 32 слова (8,9%) (див. табл. 3.).  

Таблиця 3 

Дослідження інтернет-видання «Цензор.нет» 

№ 

з/п 

Назва статті Англіцизми Відсоткове 

відношення 

1 Міжнародна ІТ-компанія ESET виявила новий 

вид шкідливого програмного забезпечення, який 

краде криптовалюти  

(https://censor.net.ua/) 

1. компанія 

2. програмного 

забезпечення 

3. лідер 

4. троян 

5. сервер 

6. мишка 

7. клавіатура 

8. буфер обміну 

9. хакер 

10. моніторинг 

11. онлайн 

12. сайт 

13. веб-сторінка 

14. криптовалюта 

15. кіберзагроза 

8,9% 

2 З 700 млн грн, виділених державою на 

інтернетизацію шкіл, на місцях освоєно лише 14, 

- Новосад  (https://censor.net.ua/) 

1. інтернетизацію 

2. інтернет  

3. інтерв'ю 

4. мегабіт 

5. діджиталізації 

6% 

 

3 Збірна України з футболу перемогла команду 

Литви в матчі відбіркового циклу на              

Євро-2020 (https://censor.net.ua/) 

1. матч 

2. аутсайдер 

3. тайм 

4. домінувати 

5. гол 

6. футбол 

7. голкіпер 

6% 

 

4 Легалізація грального бізнесу дасть змогу 

побудувати нові готелі і прибрати «всю  ігрову 

історію» з вулиць, - Зеленський 

(https://censor.net.ua/) 

1. бізнес 

2. ліцензія  

3. спорт 

 

5 % 

 

5 Програма Кабміну передбачає облаштування всіх 

шкіл для дітей з особливими потребами 

(https://censor.net.ua/) 

1. комп'ютерний 

2. інтернет 

3. сайті 

4. інклюзивний 

3,7% 

6 

 

До пропонованого владою реєстратора операцій 

Е-чек потрібно все вручну вносити. У випадку 

мікробізнесу це тисяча позицій щодня, - Ляпіна 

1. бізнес  

2. інтерв’ю 

3. діджиталізація 

3,4% 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://censor.net.ua/
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(https://censor.net.ua/) 4. комп’ютеризація 

5. еквайринг 

6. чек 

7. програміст 

7 Нобелівську премію з хімії за 2019 рік 

присуджено зарозробку літій-іонних батарей 

(https://censor.net.ua/) 

1. ноутбук 

2. телефон 

1,8 % 

8 Міністр енергетики США Перрі пропонував 

ввести до ради «Нафтогазу» людину, яка 

працювала з Януковичем і Бойком,-AP 

(https://censor.net.ua/) 

1. рейнджер 

2. соцмережа 

3. сайт 

 

1,5% 

 

9 Рада переглянула перелік держпідприємств, що 

підлягають приватизації  (https://censor.net.ua/) 

1. модернізація 

2. бізнес 

1% 

10 Податковий законопроект до другого читання 

буде доопрацьовано на 50-70%, - Гетманцев 

(https://censor.net.ua/) 

1. інтерв'ю 

2. бізнес 

1% 

11. 

 

На Парламентській асамблеї НАТО ухвалили 

доповідь щодо України, підготовлену Канадою, - 

глава української делегації Чернєв 

(https://censor.net.ua/) 

1. проапдейтили 

2. фейсбук 

 

1% 

12. 

 

Зеленський підписав закон про стимулювання 

інвестиційної діяльності, який скасовує пайовий 

внесок для забудовників  

(https://censor.net.ua/) 

1. бюджет 

2. рейтинг 

0,8% 

 

13 У Конгресі США вимагають від Білого дому всі 

документи, пов'язані з розмовою Трампа та 

Зеленського (https://censor.net.ua/) 

пресреліз 

 

0,5% 

14. Український дует фігуристів Назарова-Нікітін 

здобув перемогу на міжнародному турнірі в 

Італії. (https://censor.net.ua/) 

лідерство 0,5 % 

15 До 129 зросла кількість отруєних у кінці  

вересня на весіллі в Чернівецькій області, -  

медики  (https://censor.net.ua/) 

бар 0,4% 

 

16 Уряд уже завтра перерозподілить 497,1 млн грн 

на зарплати вчителям і лікарям, - Гончарук 

(https://censor.net.ua/) 

бюджет 0,4% 

 

 

Найбільш частотними у виданні «Цензор.нет» є слова технічної тематики. Англіцизми 

було розділено за 8 тематичними групами (див. табл. 4). 

Таблиця 4 

Частота вживання англіцизмів у виданні «Цензор.нет» 

технічна бізнес спортивна 
інформа- 

ційна 

політи-     

ка 
побут 

силові 

структури 
освіта 

модернізація бізнес голкіпер пресреліз лідер бар рейнджер інклюзив 

1 4 1 1 2 1 1 1 

програмне 

забезпечення 

компа-

нія 
аутсайдер інтерв’ю ліцензія чек   

1 1 1 3 1 1   

онлайн 
моні-

торинг 
спорт      

1 1 1      
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комп’ютер рейтинг тайм      

2 1 1      

криптовалюта бюджет футбол      

1 2 1      

діджитал 
еквай-

ринг 
домінувати      

2 1 1      

мишка  гол      

1  1      

сайт  матч      

3  1      

троян        

1        

клавіатура        

1        

веб-сторінка        

1        

ноутбук        

1        

фейсбук        

1        

сервер        

1        

буфер обміну        

1        

телефон        

1        

програміст        

1        

інтернет        

3        

хакер        

1        

кіберзагроза        

1        

соцмережа        

1        

мегабіт        

1        

апдейтити        

1        

Сума англіцизмів: 

29 10 8 4 3 2 1 1 
 

Наприкінці відзначимо, що вживання запозичень руйнує унікальність і самобутність 

будь-якої мови, що є суттєвим аргументом «проти» вживання англіцизмів в українській мові. 

Висновки. На основі проведених досліджень можна зробити такі висновки: 

1) частіше англіцизми зустрічаються у статтях технічної та бізнес тематики; 
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2) із двох інтернет-видань, які були досліджені, «Українська правда» є більш насиченим 

англійськими запозиченнями;  

3) середній відсоток вживання англіцизмів у статтях інтернет-видання «Цензор.нет» та 

«Українська правда» становить 1% і 4% відповідно; 

4) максимальне значення частоти вживання англіцизмів на обох інтернет сайтах становить 

8,9%, що свідчить про досить високий рівень вживання англіцизмів; 

5) у більшості статей, які було досліджено, довелося зіштовхнутися з явищем тавтології.  
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особое внимание на то, чтобы дать рекомендация студентам-иностранцам при выборе словарей 

для усвоения лингвистической терминологии. 

Ключевые слова: лингвистика, лингвистическая терминология, лексикография, словарь, 

энциклопедия. 
 

Вступительная часть. Бесспорно, что словари лингвистических терминов имеют 

для языковедов особое значение. Этому способствует то факт, что словари – обязательная 

составляющая справочно-библиографического аппарата, на основе которого выполняется 

большая часть терминологических запросов, то есть словари лингвистических терминов 

являются основным средством для усвоения лингвистической терминологии. Исходя из 

этого цель данной работы заключается в том, что предоставить типологию русскоязычных 

словарей лингвистических терминов, а также дать методическая рекомендация студентам-

иностранцам специальности филология при выборе словарей в процессе усвоения 

лингвистической терминологии.   

Основная часть. При изучении вопроса словарей лингвистических терминов, было 

бы более правильным начать исследование данного вопроса, дав определение этому 

понятию, и тем самым обозначить рамки, в пределах которых эта проблема функционирует.  

Это понятие определяется по-разному, например, словарь лингвистических терминов 

(далее СЛТ) – это (1) «разновидность отраслевых терминологических словарей» [7, c. 461], 

(2) это «словарь, содержащий термины языкознание и их толкование» [1, c. 421], (3) это 

«лексикографическое издание, представляющее в систематизированном виде метаязык 

лингвистики» [3, c. 334]. Исходя из вышеперечисленных определений можно сказать, что 

СЛТ – это сборник терминов, в которых даются определения и описания содержащихся 

терминов. Они служат целям описания и нормализации языка, а также содействуют 

повышению правильности, выразительности и точности индивидуальной речи его носителей 

[2, c. 77]. 

В соответствии с целью, можно сказать, что СЛТ призваны выполнять три основных 

функции: 

а) систематизирующую; 

б) справочную; 

в) учебную [2, c. 148].  

Как известно, существуют разнообразные типы СЛТ. Тип и задачи словаря 

определяют его структуру, характер словника, способы построения словарных статей и 

иллюстрирования. 

Типология лексикографических произведений строится в зависимости от характера и 

объёма представленного языкового материала, от целей и способов лексикографического 

описания [2, c. 78].  

Слово как единица, описывающаяся одновременно на разных уровнях языка и 

функционирующая в речи, может быть охарактеризовано в словаре по разным параметрам, 

например, со стороны смыслового содержания, семантической структуры, фразеологических 

связей, сочетаемостных, грамматических, словообразовательных, орфоэпических, 

акцентологических свойств, стилистической, региональной отнесенности, частоты, 

правильности употребления. Это и обусловливает существование таких типов 



«ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА 2020: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ» 

XVI ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 

 

133 

лингвистических словарей, как толковые, фразеологические, этимологические, 

исторические, семантические, диалектные, ономастические, грамматические, 

словообразовательные, акцентологические, орфографические, словари служебных слов, 

морфем, словари иностранных слов, неологизмов, синонимов, омонимов, антонимов, 

паронимов, частотные словари, словари языка писателя, словари речевых трудностей и др. 

[2, c. 78]. 

Лингвистические словари различаются также объёмом представленного в них 

материала (словари-тезаурусы, большие, средние и краткие, или малые), способом его 

расположения (словари алфавитные, в том числе обратные, словообразовательно-гнездовые, 

идеографические) [там же]. 

Также следует различать СЛТ по назначению. Они могут быть:  

1) общенаучными (обращенными к широкому кругу читателей);   

2) энциклопедическими (содержащими наиболее полные сведения о слове и 

адресованными прежде всего исследователям языка);  

3) специализированные / отраслевые (адресованными представителям определённых 

отраслей);  

4) учебными (предназначенными для изучения какой-то одной дисциплины, т.е. как 

приложения к учебнику) [6, c. 219].  

Следует рассмотреть каждый тип СЛТ отдельно и приводить примеры к ним.  

Общенаучные СЛТ, как выше отмечалось, предназначены к широкому кругу 

читателей (преподавателей, аспирантов, студентов, научных работников и др.). В них 

описываются термины и понятия почти всех лингвистических дисциплин. В своей работе 

С.В Лесников относит такие словари – к экстенсивному типу. По его определению 

экстенсивный тип – общие, общелингвистические СЛТ, основной задачей которых охватить 

более полный перечень терминов языкознания в целом [4, c. 7].  

К этому типу СЛТ относятся: «Словарь лингвистический терминов» О.С. Ахмановой, 

«Большой лингвистический словарь» В.Д. Стариченка, «Словарь лингвистических 

терминов» Т.В. Жеребило, «Лингвистический словарь» Л.И. Жиркова, «Полный словарь 

лингвистических терминов» Т.В. Матвеевой, «Словарь-справочник лингвистических 

терминов» Д.Э. Розенталя, М.А. Теленковой, и др. 

Особое место среди СЛТ занимает фундаментальный «Словарь лингвистических 

терминов» О.С. Ахмановой, представляющий собой обобщение предшествующего 

терминологического опыта и сочетающий одновременно толкование около семи тысяч 

терминов с переводом их на четыре языка (английский, испанский, немецкий, французский). 

Словарь содержит иллюстрации реального функционирования термина, примеры языковых 

явлений, обозначаемых термином, и классификацию терминологических микросистем, 

входящих как часть в метаязык лингвистики. Этот словарь представил наиболее полное 

описание сложившегося к 60-м годам двадцатого века метаязыка языкознания. При этом 

несмотря на то, что с момента выхода этого словаря в свет прошло свыше полвека, СЛТ 

О.С. Ахмановой, выдержав с десяток стереотипных изданий, до сих пор не потерял своей 

востребованности и актуальности.  
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Из вышеперечисленных также необходимо отдельно выделить «Словарь-справочник 

лингвистических терминов» Д. Э. Розенталя и М. А. Теленковой, где в четкой и доступной, 

наглядной форме дается толкование около 2000 наиболее употребительных лингвистических 

терминов, встречающихся в научной и учебной литературе. В словарных статьях подробно 

раскрывается содержание терминов, что позволяет использовать книгу как справочное 

пособие по теории языка. Разъясняются термины лексики, фразеологии, фонетики, графики, 

орфографии, морфологии, синтаксиса, стилистики, пунктуации применительно к школьной 

практике. 

СЛТ энциклопедического типа определяются как «научные справочные издания, 

содержащие систематизированный свод знаний о языке и методах его описания» [7, c. 591]. 

Отличие СЛТ энциклопедического типа от других лингвистических словарей заключается в 

том, что энциклопедический словарь представляет собой научное или научно-популярное 

справочное пособие, содержащее систематизированный свод знаний о языке и методах его 

описания, а словари лингвистических терминов представляют собой сборники терминов, в 

которых даются определения и описания содержащихся терминов [7, c. 592]. В 

лингвистических энциклопедиях описываются не слова, а обозначаемые ими явления, 

главным образом научные понятия, даются сведения о человеческом языке, языкознании как 

науке, также о разных этапах развития языкознания, его основных школах, направлениях, 

разделах и т. д. Важной отличительной особенностью энциклопедического словаря является 

то, что он содержит разнообразный иллюстративный материал: таблицы, схемы, карты и т. п. 

Как правило, оба эти словари представляют в систематизированном виде метаязык 

языкознания [5, c. 10]. 

К СЛТ энциклопедического типа могут относиться: «Русский язык. Энциклопедия» 

под редакцией Ю. Н. Караулова, «Энциклопедический словарь юного лингвиста» 

М. В. Панова, «Лингвистический энциклопедический словарь» под редакцией В. Н. Ярцевой.  

Из вышеперечисленных необходимо отдельно выделить «Лингвистический 

энциклопедический словарь» под редакцией В. Н. Ярцевой. Данный словарь ставит своей 

целью «дать систематизированный свод знаний о человеческом языке, языках мира, 

языкознании как науке. Словарь является первым энциклопедическим изданием, 

призванным осветить достижения отечественной и зарубежной лингвистики с позиций 

современной концепции языка» [1, c. 5].  

Общенаучные СЛТ, а также лингвистические энциклопедии используются при 

усвоении терминов всех лингвистических дисциплин. Как выше отмечалось, они являются 

полными, т.е. они охватывают определения и значения терминов и понятий, относящихся ко 

всем лингвистическим дисциплинам. Преимуществом использования такими словарями 

является то, что, обращаясь к ним языковед может найти любую информацию в области 

лингвистики. Но в тоже время стоило бы отметить, что найти необходимую информацию в 

этих словарях требует кропотливую работу.  

Из вышеперечисленных СЛТ студенту-иностранцу стоило бы использовать «Словарь 

лингвистических терминов» О. С. Ахмановой, поскольку в нем дается перевод терминов на 

других языках, особенно на английском языке, который является языком международного 

общения. Здесь перевод является одним из способов объяснения значения термина. Студент-
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иностранец также может обратиться к другим словарям, при условии, если он владеть 

русским языком в совершенстве.  

Специализированные / отраслевые СЛТ. Если общие толковые СЛТ и 

лингвистические энциклопедии отражают как современную, так и традиционную 

лингвистическую терминологию, то специализированные СЛТ ограничиваются 

терминологией отдельных лингвистических направлений. В своей работе С. В. Лесников 

относит такие словари к интенсивным типам, и определяет его как специализированные, 

частнолингвистические СЛТ, в которых представлены термины либо отдельных 

лингвистических школ, конкретных лингвистических теорий, либо лингвистической 

дисциплины или раздела языкознания [4, c. 7].  

Для примера здесь можно выделить следующие словари: «Англо-русский словарь по 

лингвистике и семиотике» А. Н. Баранова, Д.О. Добровольского, «Англо-русские термины 

по прикладной лингвистике и автоматической обработке текста» В.З. Демьянкова, 

«Грамматический словарь» Н. Н. Дурново, «Краткий словарь когнитивных терминов» под 

общей редакцией Е. С. Кубряковой, «Толковый переводоведческий словарь» 

Л. Л. Нелюбина, «Словарь фонетических терминов» С. И. Бернштейна, «Экспериментальный 

системный толковый словарь стилистических терминов» С. Е. Никитиной и 

Н. В. Васильевой и др.  

Специализированные СЛТ используются для усвоения терминов определенной 

лингвистической дисциплины. Как уже отмечалось, они охватывают терминологическую 

базу одной дисциплины, поэтому при их использовании не требуется кропотливая работа. 

Использовать словари такого типа студенту-иностранцу намного легче чем полные словари. 

Но также стоило бы подчеркнуть, что они тоже требует от студента знание русского языка в 

совершенстве.  

Учебные СЛТ. Среди лингвистических словарей учебные словари занимают особое 

место. Они определяются как «лексикографическое произведение, специально 

предназначенное для оказания помощи в изучении языка» [6, c. 225]. В качестве основного 

признака учебных словарей лингвистических терминов выступает его обязательная 

обучающая направленность. Такие словари используется на занятиях как средство обучения. 

Следует отметить, что основное назначение учебных словарей лингвистических терминов – 

обучение метаязыку. Определяя функции такого типа словарей, следует подчеркнуть, что 

учебным словарем считается такой словарь, в котором минимальная терминология, 

составляющая его словник, в состоянии выполнить четыре функции: учебную, 

систематизирующую, справочную и нормативную [5, с. 4].  

К этому типу словарей может относиться «Обучающий словарь лингвистических 

терминов» И.С. Куликовой, Д.В. Салминой. Данное издание может служит как учебным 

словарем, так и пособием. Он содержит около 800 терминов по вводному курсу «Теория 

языка». Он представляет собой новую разновидность учебного словаря – словарь 

обучающий, что определяет его ценность для студентов и преподавателей.  

К этому типу словарей также может относится «Словарь социолингвистических 

терминов» под редакцией В.Ю. Михальченко. Учебная направленность данного словаря 

проявляется в том, что он идет как приложение к учебникам по социолингвистике.  
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Можно сказать, что учебные СЛТ являются самыми подходящими для студента-

иностранца, но и вообще студента. Это объясняется тем, что они идут как приложение к 

учебникам, а также они имеют справочную и обучающую направленность. Также стоит 

отметить, словари такого типа включают тематически представленные отраслевые термины 

– необходимый для учащихся запас терминов, который позволяет в общих чертах понимать 

тексты по специальности и служит базой для формирования более полного словарного 

запаса при дальнейшей профессиональной работе специалиста.  

Выводы. Таким образом, можно приходит к выводу, что СЛТ по своему назначению 

делятся на четыре типа: общенаучные, энциклопедические, специализированные и учебные. 

В процессе усвоения лингвистической терминологии студенты-иностранцы могут 

использовать СЛТ, где дается перевод терминов на других языках, а также учебными 

словарями, где наблюдается терминологический минимум. Студенты иностранцы также 

могли бы использовать СЛТ любого типа, при условии, если он знает русский язык в 

совершенстве. Используя результаты этой работы, в дальнейшем мы предполагаем, 

разработать электронный комплекс для изучения лингвистической терминологии для 

студентов-иностранцев.  
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Orazgeldiyev Mergen, Use of dictionaries of linguistic terms in the process of learning linguistic 

terminology 

Abstract. The article attempts an analytical review of Russian dictionaries of linguistic terminology 

to reach the specialized vocabulary and on their purposes. Special attention was also paid to advice to 

foreign students when choosing dictionaries for learning linguistic terminology. 
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Оразгелдиєв М.М., Використання словників лінгвістичних термінів у процесі засвоєння 

лінгвістичної термінології 

У статті здійснено спробу виконати аналітичний огляд російських словників лінгвістичної 

термінології згідно з обсягом спеціальної лексики та їхнім призначенням. Особливу увагу приділено 

тому, щоб дати рекомендації студентам-іноземцям стосовно вибору словників для засвоєння 

лінгвістичної термінології. 

Ключові слова: лінгвістика, лінгвістична термінологія, лексикографія, словник, енциклопедія.  
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МОТИВИ ТВОРЕННЯ ПОЗИВНИХ УКРАЇНСЬКИХ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ-ЖІНОК, УЧАСНИЦЬ АТО/ООС  

(НА МАТЕРІАЛІ ЗМІ) 
Статтю присвячено вивченню особливостей функціонування позивних українських 

військовослужбовців-жінок, учасниць АТО/ООС, у мас-медійному дискурсі. Досліджуються мотиви 

творення цих антропонімів. Висловлюється думка про те, що позивні військовослужбовиць, що 

фіксуються в ЗМІ, можна розглядати з погляду їх впливу на суспільну думку і руйнування 

стереотипів.  

Ключові слова: військовослужбовці-жінки; позивні; мотиви творення; дискурс; засоби 

масової інформації.  
 

Вступна частина. У процесі загострення бойової ситуації на сході країни  мова ЗМІ 

відчутно «зарясніла» неофіційними іменуваннями. Йдеться про позивні 

військовослужбовців, які захищають територіальну цілісність і суверенність України на 

Донбасі. Хоча й побутує думка про те, що у війни не жіноче обличчя, попри будь-які 

стереотипи, дівчата також активно вступають до ЗСУ і добровольчих батальйонів. 

Позивні як мовне явище зацікавили вітчизняних науковців, зокрема таких, як Р. Яцків, 

Л. Кравченко, Л. Підкуймуха, Н. Шульська. Їх розглядали в аспекті взаємозв’язку з мовною 

політикою та мовною ситуацією в Україні [1], аналізували лексичну базу цих 

антропонімів [2], досліджували функційну природу й мовно-номінативне оформлення, 

характеризували з погляду лексико-семантичної організації, конотації, стилістичного 

навантаження, структурних особливостей [3], з’ясовували шляхи виникнення та походження 

позивних, окреслювали фактори, що відігравали роль у виборі позивного [4], аналізували 

мотиви продукування позивних, зокрема принципи номінації, за допомогою яких 

здійснюється характеристика людини за її зовнішніми та внутрішніми ознаками, звичками 

бійців та особливостями їх мовлення [5], а також зіставляли позивні військовослужбовців 

Збройних сил України з псевдонімами учасників національно-визвольних змагань, визначали 

семантичні паралелі і з’ясовували спільні та відмінні риси лексичних мотиваційних баз, від 

яких вони творилися [6].  

Хоча позивні і привертають увагу лінгвістів, багато аспектів їх функціонування 

детально не розроблено та не узагальнено. Неофіційні іменування військовослужбовців, які 

фіксуються в засобах масової інформації, недостатньо вивчені на сьогоднішній день, 

mailto:svitlana.petrova99@gmail.com
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зокрема, позивні імена військовослужбовців-жінок ще не були об’єктом спеціального 

лінгвістичного дослідження. Цим і зумовлена актуальність нашої наукової розвідки.  

Мета – вивчити мотиви творення позивних українських військовослужбовців-жінок. 

Об’єкт аналізу – позивні імена українських військовослужбовиць – учасниць збройного 

конфлікту на сході України. Предмет – мотиви творення позивних жінок. Фактичним 

матеріалом для нашого спостереження послугували позивні військовослужбовців-жінок, 

зафіксовані в ЗМІ. Проаналізовано 75 неофіційних найменувань.  

Основна частина.  

Під позивними розуміємо специфічний, індивідуальний, ексклюзивний клас 

антропонімів; прибрані (вигадані) особові іменування, які використовуються в невеликих 

колективах людей, пов’язаних із військовою сферою, замість справжнього імені та прізвища 

з метою їх «маскування» з певною професійною ціллю та задля особистої безпеки, а також 

для швидкого розпізнавання певної особи і полегшення спілкування у процесі мовної 

комунікації. 

Позивні виконують не тільки суто практичну роль, – нерідко вони слугують засобом 

самовираження та самоідентифікації. Виникаючи у військовому колективі, ці антропоніми 

стають складниками військового дискурсу (дискурс: 1) зв’язний текст у контексті численних 

супровідних фонових чинників – онтологічних, соціокультурних, психологічних тощо; текст, 

занурений у життя; 2) замкнена цілісна комунікативна ситуація, складниками якої є 

комуніканти й текст як знаковий посередник, зумовлена різними чинниками, що 

опосередкують спілкування й розуміння (соціокультурними, культурними, етнічними і 

т. ін.); 3) стиль, підмова мовного спілкування; 4) зразок мовної поведінки в певній соціальній 

сфері, що має певний набір змінних [7, с. 119]). Хоча неофіційні іменування 

військовослужбовців використовуються у вузькому колі, вони можуть виходити за межі 

професійного спілкування, адже досить часто трапляються у журналістських матеріалах, 

тобто стають складниками і мас-медійного дискурсу.  

Соціологи наголошують на різній представленості військовослужбовців чоловічої  і 

жіночої статі в публічному суспільному дискурсі. Так, в українських медіа часто можна 

зустріти оповіді про «героїв», до того ж з іменами і переліком подвигів, але рідше – про 

«героїнь». Дискурсивна невидимість військовослужбовців-жінок безпосередньо пов’язана і з 

тим, що жінки, невидимі для медіа, – невидимі також і для інфраструктури армії, попри те, 

що служать у ній непоодиноко [8, с. 16]. Участь жінок у сучасній армії не отримала належної 

оцінки в українському суспільстві через наявні гендерні стереотипи (уявлення про 

«традиційні» ролі для жінок і чоловіків) та існування законодавчих, дискримінаційних 

практик [9, с. 284]. Самореалізація жінок у сфері захисту Батьківщини відбувається в умовах 

неоднозначної громадської думки.  

Найчастіше ідентифікація військовослужбовиць у ЗМІ здійснюється через 

прізвиськовий номен, тому можемо простежити певні тенденції у виборі позивних, 

з’ясувавши мотиви їх творення.  

Мотив іменування «є важливішим за лексико-семантичну характеристику, оскільки 

дає змогу отримати більше інформації», бо поєднує як екстралінгвальні, так і інтралінгвальні 

особливості [10, с. 181].  
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Термінологічна енциклопедія О. Селіванової пропонує декілька визначень поняття 

мотивації: 1) процес формування семантичного і формального зв’язку похідного слова із 

твірним у межах знакового коду мовної системи; 2) формальний і семантичний зв’язок між 

словами як знаками і їхніми позначеннями, що встановлюються при творенні слів; 

3) лінгвопсихоментальна операція встановлення семантичної і формальної залежності між 

мотиватором і похідною номінативною одиницею на підставі зв’язків різних компонентів 

структури знань про позначуване в етнічній свідомості [7, с. 401]. 

Існує низка класифікацій мотивів номінації неофіційних антропонімів. Наприклад, 

виокремлюють такі мотиви творення найменувань: назви, що вказують на ознаки носіїв (ті, 

що вказують на зовнішні ознаки людини, розкривають внутрішні ознаки осіб, свідчать про їх 

звички). Інші групи визначають особливості мовлення носіїв, відтворюють реальний стан 

речей. Окрему групу становлять прізвиська, мотивовані кількома ознаками [11, c. 176 – 180]. 

Л. Кравченко пропонує виокремлювати такі мотиваційні групи позивних: 

характеристика людини, реальне життя, духовний світ людини, її творчість [5, с. 81 – 82]. 

Слід зазначити, що здійснювати класифікації позивних за мотивами творення можна 

лише умовно, оскільки позивні імена характеризуються прихованою мотивацією, яка відома 

у вузькому колі і лише інколи виходить за його межі, а це значно ускладнює процес 

зарахування неофіційного іменування до тієї чи іншої групи.  

На основі опрацьованих матеріалів нам вдалося визначити реальні мотиви частини 

неофіційних антропонімів військовослужбовців-жінок. Наприклад, позивний Лелека 

тлумачиться в ЗМІ так: «В українській армії, її позивний – «Лелека», бо ці благородні птахи 

оберігають оселю від лиха і завжди повертаються додому». Починала свою діяльність на 

війні військовослужбовиця з волонтерства, вона організовувала і возила на фронт сотні тонн 

благодійних вантажів із Польщі («Tyachiv.com.», 22.11.2017). Позивний Сонечко отримала 

жінка-боєць «за щирість та відкритість» («Рудана», 13.03.2019). Позивний Стразик має 

досить прозору мотивацію: «”стразик” називають між собою її товариші по службі. Катя – 

маленька і світла людина. І, не дивлячись ні на що, дівчина буквально випромінює просто 

оберемки яскравого, кристально чистого душевного світла» («Апостроф», 09.03.2019).  

У цілому жіночі позивні за мотивами творення можемо класифікувати на такі групи:  

1. Позивні, що вказують на зовнішні характеристики особи: Барбі, Білка (руде 

волосся), Дюймовочка, Каліпсо, Кнопка (низький зріст), Красуня, Кроха, Лисенятко (руде 

волосся, татуювання із зображенням лисиці), Мальва, Мальок, Руда. 

2. Позивні, що розкривають характер особи, її ставлення до інших та особливості 

поведінки: Анаконда, Анархія, Ангел, Багіра, Вега, Відьма, Бондарівна, Добра Фея з сокирою, 

Дика, Ксена, Лелека, Мама, Мама Таня, Манул («хижак родини котів із цінним пухнастим 

хутром; живе в Закавказзі та Середній і Центральній Азії» [12, т. 4, с. 624]), Маруся Звіробій, 

Незламна, Пума, Росомаха, Світлячок, Сонечко, Стразик, Торнадо, Фенікс, Фея, Фобія, 

Фортуна, Чайка.  

3. Позивні, поява яких пов’язана із життєвою ситуацією: Акація (позивний обрала 

військовослужбовиця через ностальгію за попередньою службою. До війни вона шість з 

половиною років служила в артилерії і лише потім перевелася в піхоту. «Акація» – це 

самохідна гаубиця («Громадське. Волинь», 06.12.2016). Га́убиця – «артилерійська зброя зі 



«ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА 2020: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ» 

XVI ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 

 

140 

стволом середньої довжини, що стріляє навісним вогнем» [12, т. 2, с. 41]); Гайка (виконує 

різні ремонтні роботи); Ксю («Позивний я собі взяла, будучи в Черкаському. Коли я тільки 

приїхала, Андрій Грачов сказав, що треба придумати короткий позивний, а паралельно 

розповідав про те, що я повинна навчитися стріляти. Дав мені в руки АКС74У. Сказав, що це 

«Ксюха», коротко «Ксю», я не довго думаючи вирішила, що це і буде мій позивний» 

(«93OMBr», 06.06.2018)); Куба (позивний Куба утворився до участі в бойових діях, коли 

дівчина організовувала свята на Казантипі, де у кожного були свої найменування. На той час 

вона ходила з афрокосами, за що її називали кубинкою, а згодом Кубою. Саме такий 

позивний вона й обрала («Цензор. НЕТ», 11.07.2017)); Ліса (розвідниця отримала свій 

позивний «за маленький шматок лисячого хвостика, який носила ззаду на касці. Одного разу 

цей хвіст врятував кілька життів, завдяки йому побратими розпізнавали своїх» («Рудана», 

13.03.2019)); Меллон («Мій позивний «Меллон», запозичений з рольовушно-толкієнутої 

юності, тут не виникає питань – більшість «в темі» і пам’ятає значення цього паролю» 

(«Тиждень. ua», 06.04.2015)); Тайра («Мій позивний – «Тайра». Я колись грала в 

комп’ютерну гру, і коли створювала собі персонажа, треба було якось його назвати. І серед 

можливих імен випало «Тайра». Тайра – це знаменитий самурайський рід в Японії. А коли 

вже на фронті запитали позивний, я автоматом відповіла: «Тайра»» [13, с. 238]); Перлинка 

(«Позивний «Перлинка» мені дали в «Горині». Вони довго думали, як мене назвати, але 

рішення прийшло спонтанно. Ми їхали в машині, я побачила фазанів і почала кричати, 

мовляв, гляньте, це ж фазани! А вони не бачать. Хотіла сказати їм, що я далеко бачу: «Я – 

зорка», – та натомість вийшло: «Я – зорька». Так вони мене й дражнили Зорькою. Поїхали на 

базу батальйону, а там був начмед. Почув, що мене називають «Зорькою», і каже: «Яка ж 

вона Зорька, якщо вона – перлинка?» І почали мене звати «Перлинкою». Так воно і 

залишилось» [13, с. 177]); Холєра (позивний виник при першій зустрічі з бійцями. Хлопці 

вигукнули: «Холєра ясна! Хто то до нас приїхав!» [13, с. 245]); Шалена Кришечка (жінка-

волонтер, яка організувала збір пластикових кришечок для переробки. Зібрані кошти йдуть 

на протезування поранених бійців).  

4. Позивні, що походять від особового імені денотата: Дана (Діана), Іванка (Іванна),  

Лєра (Валерія), Лора (Лариса), Масяня (Марія; Масяня – персонаж мультфільму зі 

справжнім іменем Марія), Мері (Мар’яна), Танчік (Тетяна), ТТ (Тетяна Тучак). 

5. Позивні, що вказують на місце проживання, походження: Київ, Подоляночка (родом 

із Вінниці), Туапсе (народилася в місті Туапсе).  

6. Позивні, реальні мотиви творення яких не визначено: Аля, Вега, Вітамінка 

(можливо, за асоціацією до імені Віталіна), Дарт, Джейн, Еріка, Зелене яблуко, Зоя, 

Катастрофа, Кет (можливо, за асоціацією до імені Катерина) Марго, Нюша, Ромашка, 

Сметана, Строітєль. 

Варто зауважити, що військовослужбовці-жінки є носіями позивних, появі яких 

передує певний мотиваційний контекст, який виникає у військовому середовищі, де наявні 

взаємини «чоловік – жінка», що певним чином позначається на виборі позивного імені. 

Прикметним є те, що, самостійно обираючи неофіційне іменування, жінки-бійці вдаються до 

використання лексики, семантичне наповнення якої свідчить про їхню рішучість, 

незламність і готовність воювати пліч-о-пліч із чоловіками (Анаконда, Анархія,  Дика, Добра 
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Фея з сокирою, Манул, Незламна, Тайра). Іменування ж, надані з боку побратимів, 

відзначаються використанням зменшено-пестливої лексики: Іванка, Вітамінка, Кроха, 

Лисенятко, Світлячок, Сонечко.  

Висновки. Отже, позивні військовослужбовців-жінок вирізняються своєрідним 

семантичним наповненням, що зумовлено особливостями їх творення в межах військового 

дискурсу. Більшість жіночих позивних мають яскраву конотацію. За мотивами творення 

неофіційні іменування військовослужбовиць поділяються на такі групи: позивні, що 

вказують на зовнішні характеристики носія; позивні, що розкривають характер особи; 

позивні, поява яких пов’язана з життєвою ситуацією; позивні, що походять від імені 

денотата; позивні, що вказують на місце проживання, походження. Частина позивних має 

непрозору мотивацію.  

Позивні слугують не лише засобом «маскування» справжнього імені, а й засобом 

самовираження. Вони нерідко містять вказівку на додаткову інформацію про носія, про його 

місце проживання, рід діяльності, етнічну приналежність тощо, увиразнюють фізичні, 

психологічні, інтелектуальні якості людини, показують її світогляд, уподобання та звички, а 

також свідчать про особливості мовної картини світу соціальної групи військовослужбовців. 

Обираючи позивне ім’я, військовослужбовці-жінки використовують здебільшого такі 

лексеми, що засвідчують їхню готовність воювати нарівні з чоловіками. Усе частіше позивні 

військовослужбовиць виходять за межі професійного спілкування, – вони побутують у ЗМІ, і 

навіть трапляються в заголовках журналістських інтернет-статей, таким чином привертаючи 

до себе увагу та здійснюючи певний вплив на громадську свідомість, а також певною мірою 

руйнують наявні в суспільстві стереотипи про те, що війна – це суто чоловіча справа.  

Перспективу нашого дослідження вбачаємо у вивченні особливостей творення 

позивних, які належать військовослужбовцям-жінкам. 
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Петрова С. А. МОТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПОЗЫВНЫХ УКРАИНСКИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

ЖЕНЩИН, УЧАСНИЦ АТО/ООС (НА МАТЕРИАЛЕ СМИ) 

Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей функционирования позывных 

украинских военнослужащих женщин, участниц АТО/ООС, в масс-медийном дискурсе. Исследуются 

мотивы образования этих антропонимов. Излагается мысль о том, что позывные военнослужащих 

женщин, которые фиксируются в СМИ, можно рассматривать с точки зрения их влияния на 

общественное мнение и разрушение стереотипов.  

Ключевые слова: военнослужащие женщины; позывные; мотивы образования; дискурс; 

средства массовой информации.  

Petrova S. A. THE MOTIVES FOR THE FORMATION OF THE CALL SIGNS OF WOMEN-

SOLDIERS, WHO PARTICIPATE IN ATO/OOS (BASED ON MASS MEDIA MATERIAL) 

Abstract: The article is dedicated to the study of pecularities of functioning of the call signs of 

women-soldiers, the participants of ATO/OOS, in the mass media discourse. The motives for the formation of 

these antroponyms is developed in our research. It is suggested that the call signs of the women-soldiers, 

which are recorded in the media, can be viewed for their influence on public opinion and the destruction of 

stereotypes. 

Key words: women-soldiers; call signs; motives for the formation; discourse; mass media. 
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«Аэропорт» и «Окончательный диагноз»; подчеркивается, что в произведениях автора 

использование профессиональной лексики служит воспроизведению реалистично-профессиональной 

обстановки, в которой изображены персонажи. 

Ключевые слова: лингвистический анализ, профессионализм, профессиональный жаргон, 

термин.  
 

Задание каждого художника заключается в том, чтобы найти необходимые слова, 

которые бы точно выражали его мысли и чувства и ярко изображали бы предмет 

изображения. «Для того, чтобы литературное произведение заслужило титул 

художественного, необходимо предоставить ему совершенную словесную форму, эту форму 

предоставляет рассказу и роману простой, точный, ясный, экономный язык» [1, с. 375].  

Характерной особенностью произведений американского прозаика ХХ века А. Хейли, 

лингвистическому анализу текстов романов которого мы посвящаем свою работу, является 

их разговорный характер. Отсюда такие синтаксические средства, как частое введение 

в произведения диалогического языка, который создает впечатление непринужденной 

беседы писателя с читателем. Синтаксически стилистическая структура диалогов в романах 

является неотъемлемой от авторского замысла, идейно тематического и художественно-

эстетического плана. Простота и ясность изложения, отсутствие любой искусственности и 

надуманности составляют особенность языка произведений прозаика.  

Лексика романов А. Хейли богата и разнообразна. Ее состав зависит от темы и 

содержания произведения. Писатель использует бытовую лексику, просторечие, 

жаргонизмы, фразеологизмы, неологизмы, иноязычные слова, латинские высказывания. 

Но поскольку романы писателя являются производственными – в них описывается 

функционирование какой-то определенной сферы деятельности, – закономерно, что в их 

текстах преобладает профессиональная лексика. Профессия человека, отрасль производства, 

в которой он работает, предопределяют активизацию в его языке профессиональных слов, 

необходимых для общения во время производственного процесса.  

А. Хейли отличает стремление познакомить читателей с механизмом 

функционирования недоступных им производственных участков. Кроме того, романы 

писателя отличаются динамическим повествованием, захватывающим детективным 

сюжетом, запутанностью фабулы, сжатостью времени действия, умело подобранными 

персонажами и хитросплетениями их поступков. Но главное, что интересными оказались 

творческие задания и жанровые особенности производственного романа, в рамках которого 

работал А. Хейли. Данная работа посвящена рассмотрению профессионализмов, а также 

терминологии в творчестве А. Хейли.  

Актуальность работы определяется повышенным вниманием к усовершенствованию 

принципов лингвистического анализа. Тема, рассматриваемая в работе, достаточно 

актуальная. Ее важность состоит в том, что живя в век технологического и информационного 

прогресса, в век множества открытий и различных нововведений в области науки, техники, 

информации, человек испытывает немалое воздействие всех перечисленных выше 

процессов. Научные открытия также расширяют состав современного языка: лексика 

регулярно пополняется новыми профессионализмами и терминами, которые в свою очередь 

необходимы как для обозначения новых, так и для конкретизации уже существующих 
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в языке понятий и явлений. Такая заинтересованность подразумевает рассмотрение 

системных уровней анализа, среди которых выделяются особенности образа главного героя 

литературного произведения и средства выразительности, которые позволяют автору 

претворить идеи в жизнь. 

Научная новизна работы заключается в выборе объекта исследования. Произведения 

А. Хейли “The Final Diagnosis” («Окончательный диагноз») и “Aerport”using professional  

(«Аэропорт») недостаточно изучены в плане лингвистического анализа, в частности 

изучения профессиональной лексики. 

Целью данной работы является рассмотрение профессиональной и 

терминологической лексики в художественных текстах автора и ее роли в создании 

аутентичной атмосферы в указанных выше произведениях, а также создание учебного веб-

сайта для студентов прикладной лингвистики на основе исследуемого материала. 

Исходя из цели работы формируются следующие задачи: 

1. осуществить обзор критической литературы, в которой исследуется понятие 

«лингвистический анализ текста»; 

2. исследовать творчество А. Хейли и определить место его романов «Аэропорт» 

и «Окончательный диагноз» в художественном творчестве автора; 

3. дать определение понятиям «профессионализм» и «термин», выявить их 

отличия, разобрать особенности профессионализмов и сферы их употребления, 

рассмотреть функции профессионализмов в художественном тексте; 

4. рассмотреть представленный в творчестве автора синтез документального и 

беллетристического направлений литературы, а также выявить своеобразие 

производственного романа в его художественном наследии; 

5. создать веб-сайт для студентов прикладной лингвистики на основе 

исследуемого материала. 

Поставленные задачи предопределили выбор следующих методов лингвистического 

анализа: аналитический анализ, сравнительный анализ, компонентный анализ лексики, 

контекстуальный анализ, структурно-семантический метод. 

К литературоведческим методам относятся метод систематизации и обобщения 

литературного критического опыта и проблемно-описательный метод (отображает основу 

проблематики романов А. Хейли “The Final Diagnosis” и “Aerport”). 

Теоретической базой работы являются труды по лингвокультурологии, 

этнолингвистике, этнопсихолингвистике и литературоведению таких авторов, как 

Л.Г. Бабенко, А.Е. Белоусова, Е.И. Диброва, А.Б. Есин, Т.В. Жеребило, Ю.М. Лотман, А.С. 

Мулярчик, Н. Пальцев, Н.А. Шабанова, D. McDonald и другие.  

Объектом исследования является текстовый материал произведений американского 

писателя ХХ века А. Хейли “The Final Diagnosis” и “Aerport”. 

Предмет исследования – терминологическая и профессиональная лексика, 

использованная в указанных произведениях прозаика.  

Теоретическое значение исследования заключается в комплексном подходе, 

синтезирующем лингвистический и литературоведческий анализы текста, что позволяет 
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в дальнейшем продолжить исследование теоретической базы лингвистического анализа и 

литературоведческого анализа в единстве его формы и содержания.  

Практическое значение исследования обусловлено тем, что разработанный веб-сайт 

может быть использован в учебном процессе при изучении курсов «Английский язык», 

«Стилистика» и «История зарубежной литературы» студентами филологических 

специальностей в высших учебных заведениях. 

Так, затрагивая такой вопрос, как лингвистический анализ, следует обратиться 

к понятию самого текста. Текст – это «словесное речевое произведение, в котором 

реализуются все языковые единицы» [2, с. 12]. Кроме того, он представляет собой 

многоуровневую систему, где все составляющие пребывают в нерушимом согласовании, что 

помогает точно передать авторскую позицию. Текст художественного произведения может 

быть задуман как разноплановый и авторский замысел при этом может быть скрыт глубоко 

в сути текста, что зачастую важнее ярко выраженного смысла. Существенными считаются 

признаки, прямо указывающие на то, что текст является художественным. Отличительная 

черта такого текста – эстетическое влияние. Оно основывается на коммуникативной функции 

и создаёт во взаимодействии с ней новый мир искусства слова. Текст – сложнейшая система 

и он должен включать в себя данные, необходимые для лингвистического анализа, который 

«нацелен на изучение языковых средств разных уровней в системе художественного текста 

с функционально-эстетической точки зрения, с точки зрения их соответствия авторскому 

замыслу» [3, с. 178]. Главной задачей лингвистического анализа является нахождение 

художественного замысла, который связан с основной идеей произведения и авторской 

задумкой. Важно понимать, что объект лингвистического анализа – это только 

художественный текст, но не само художественное произведение. Следовательно, текст – это 

один из компонентов произведения, крайне весомый компонент, без которого существование 

художественного произведения невозможно [4, с. 67]. 

Принципы лингвистического анализа текста предполагают систематические 

отношения при разборе внешнего строения текста для отображения более глубокого 

строения. В рамках современной лингвистики возникает другая перспектива анализа 

художественного текста – полный анализ на фонологическом, морфологическом, 

лексическом и синтаксическом уровнях. Для создания произведения автор использует 

видоизмененную реальность, которая становится одой из самых главных составляющих. 

Соединяющий компонент в данном случае – образ. Общепринятым является то, что образ – 

это герой, у которого есть своя структура, отражающая такие компоненты, как вербальный, 

речевой, психологический образные портреты, происхождение имени персонажа, эстетико-

художественный элемент. Единству произведения оказывают содействие взаимоотношения 

каждого элемента структуры образа. Дефиниции представления образа можно объяснить 

с помощью различных явлений, среди которых есть жанр самого произведения и задумка 

автора.  

Общность средств выразительности в художественном произведении помогает 

раскрыть не только авторский замысел, но и обрисовывает и поверхностную, и глубинную 

картину произведения, служит поддержкой при выявлении особенностей структуры образа.  
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Документально-беллетристические романы А. Хейли, которые можно рассматривать 

как удачный синтез романного и журналистского стиля, несомненно, являются вкладом 

писателя в литературу США 60–80-х годов ХХ века. Понятие “fact” и “fiction” у А. Хейли 

не противопоставляются друг другу: «выдумка и документальная реальность как зеркала, 

которые друг напротив друга поставлены и бесконечно отражаются друг в друге» [5, с. 150].  

В произведениях А. Хейли есть две главных сферы, на которых автор 

сосредоточивает внимание. Одна связана с очерчиванием центрального персонажа, другая – 

с профессиональной средой. Этот вопрос заслуживает особого исследовательского 

внимания, так как писатели США второй половины ХХ века нечасто обращались к деловой 

сфере жизни человека. Она казалась им низкой, достойной лишь газетного или журнального 

репортажа. Поэтому только в 1960–1980-х гг. в результате стремительного развития науки и 

широкого распространения новых технических средств производства появилась 

документальная проза С. Теркела и производственные романы А. Хейли. Взаимоотношения, 

конфликты героев определяют содержание произведения и раскрывают их внутренний мир. 

Среда, производственный фон выписаны с исчерпывающей полнотой и точностью, потому 

что, с точки зрения автора, они точно характеризуют героя. Отношениям «человек – 

общество» у писателя присущ не только социальный, но и профессиональный аспект. Автор 

убежден, что у каждого должно быть свое дело, отношение к которому отражается и тогда, 

когда человек дома, в семье, с друзьями. А. Хейли акцентирует внимание на всем, что 

связывает его героев с их профессиональной деятельностью. Определенные изменения 

в повседневном труде становятся причиной их переживаний и внутренних поисков. 

Профессия приобретает особое философское значение, становится психологией героя, 

влияет на сюжет произведения. Когда герой избирает себе профессию, он избирает свое 

место в жизни. Если он остается без работы, он теряет смысл жизни. Например, Д.О. Герреро 

(«Аэропорт») и другие герои автора остаются по ту сторону жизни. Эти герои – люди 

без постоянной профессии, поэтому они сходят со сцены не только произведений автора, но 

и американской истории, которая не терпит слабостей человека.  

Сюжет произведения автора “The Final Diagnosis” разворачивается в провинциальной 

больнице в США, штат Пенсильвания. Роман начинается с описания небольшой больницы, 

в которой кипит своя жизнь. Один из главных героев произведения – главный хирург 

больницы О'Доннел – умен и предан своей работе. Другой персонаж – патологоанатом Джо 

Пирсон – служит медицине свыше 30 лет, но вынужден уйти на пенсию, потому что 

не может следовать всем новым медицинским технологиям. Его консерватизм стал причиной 

смерти новорожденного ребёнка. Но в то же время именно он берёт на себя ответственность 

тогда, когда необходимо поставить «окончательный диагноз». 

Роман насыщен материалом о работе врачей и примерами медицинской лексики. 

В произведении встречаются такие профессионализмы, как “outpatient clinics” [6, р. 25] 

(клиника амбулаторных больных); “the ear, nose, and throat specialist” [6, р. 26] 

(отоларинголог); “an orthopedic surgeon” (ортопед); “tracheitis” (трахеит); “pneumonia” 

(пневмония); “obstetrics” (акушерское отделение); “Psychiatry” (психиатрия); “Pediatrics” 

(педиатрия); “Dermatology” (дерматология); “Orthopedics” (ортопедия); “Ophthalmology” 

(офтальмология); “Gynecology” (гинекология); “Urology” (урология); “Neurology” 
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(неврология); “Radiology” [6, р. 27] (радиология, рентген-кабинет); “и др. Много в романе 

общеупотребительных словосочетаний, которые отображают будничные дни труда 

медицинского персонала: “the nurseries laboratories” [6, р. 32] (детские лаборатории); 

“the operating rooms” [6, р. 34] (операционные амбулатории); “the general medical clinic” [6, 

р. 38] (терапевтическое отделение); “the morning medications” [6, р. 39] (утренние 

процедуры); “the round” (обход врачей); “the charity wards” [6, р. 40] (пылать) и др.  

Употребление медицинской лексики наглядным образом создает реалистично-

профессиональную обстановку, в которой работают персонажи. 

Эти профессионализмы можно разделить условно на две группы: часто 

употребляемые или профессионализмы сниженного стилистического звучания и 

узкопрофессиональные названия. Профессионализмы первой группы чаще всего случаются в 

языке представителей медицинских профессий, но их использует и обычный человек. 

Профессионализмы же второй группы может использовать только специалист. Слова этой 

группы не всегда понятны рядовому читателю. 

Что же касается романа писателя «Аэропорт», то он тоже насыщен 

профессиональными терминами: названиями деталей самолетов, автомобилей, 

радиоприемников и тому подобное. Можно привести статистические данные относительно 

частоты их использования в романе. Возьмем две выборки по десять страниц с начала и 

конца произведения. К первой выборке вошли страницы 4–14 [7]. Проанализировав эти 

страницы романа, обнаруживаем в нем 42 профессионализма (данные без учета повторяемых 

слов). Среди них случаются как хорошо известны слова, так и профессионализмы-

жаргонизмы, которые встречаются больше в диалогах. Ниже приведены некоторые 

из профессионализмов в контексте.  

“Second Officer Cy Jordan was reaching forward from his flight engineer’s seat, adjusting 

the throttles to equalize the power of all four engines” [7, р. 4]. (Второй пилот Сай Джордан, 

наклонившись вперед из своего кресла бортмеханика, взялся за секторы газа, чтобы уравнять 

тягу всех четырех двигателей). 

“Left of the throttles was а speed brake handle” [Там же]. (Влево от секторов находилась 

рукоятка воздушных тормозов). 

“Along the top surface of both wings, spoilers rose up, inducing drag, and causing further 

slowing” [Там же]. (На обоих крыльях самолета поднялись спойлеры, создавая 

дополнительное сопротивление для уменьшения скорости). 

“Mel guessed that the regular dispatcher had been relieved for the time being, perhaps for 

some sleep in the “Blue Room”... [7, р. 6]. (Мел понял, что диспетчера изменили, возможно, 

он пошел отдохнуть в «вытрезвитель»). В этом предложении используется 

профессионализм-жаргонизм “Blue Room” («вытрезвитель»), который означает место для 

отдыха работников радарной.  

Вторая выборка включает страницы 360–370 [7]. В этом отрывке романа встречаем 

57 профессионализмов (данные без учета повторяемых слов).  

“From outside, а simulator looked like the nose of an aircraft, with the rest of the fuselage 

chopped off...” [7, р. 360]. (Внешне тренажер выглядит так же, как нес самолета, оторванный 

от основного фюзеляжа). 
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В том же отрывке случаются такие техницизмы, как “To high-speed dive”, “to dive” 

(пикировать); “descent meter” (вариометр); “control yoke” [7, р. 368] (штурвал); “radar” 

(радар); “rotor blade” (лопасти винта); “spotlight” [7, р. 369] (прожектор); “clipboard” 

(бортовой журнал) и другие.  

Использование писателем профессиональной лексики в романе «Аэропорт» дает ему 

возможность наиболее полно раскрыть «секреты» работы летного персонала, показать 

слаженность действия всех работников воздушной службы.  

Так, анализируя значение употребления профессиональной лексики в творчестве 

писателя, подчеркиваем, что она несет весомую информационную нагрузку для читателя. 

В романах автора можно найти информацию о работе профессионалов разных отраслей 

производства, новых механизмах техники, изобретения в медицине и т.д. В использовании 

профессиональной лексики заключается значение писателя в обогащении английского языка 

и литературы.  

Используя возможности современных компьютерных технологий, на основе работы 

нами был создан информационный веб-сайт, посвященный лингвистическому анализу 

жанровой специфики производственного романа в творчестве А. Хейли, что позволяет 

пользователям не только найти нужную информацию, обобщить знания по теме, но и 

проверить свои знания, выполнив тестовые работы. Информационный веб-сайт, содержащий 

тематический словарь основных понятий и терминов, несомненно, будет вспомогательным 

средством для студентов прикладной лингвистики НУК им. адм. Макарова в рамках курсах 

«Английский язык», «Стилистика» и «История зарубежной литературы». 
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СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА ФРАЗОВЫХ ГЛАГОЛОВ В ПРОИЗВЕДЕНИИ 

ДЖЕЙН ОСТИН «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 
В статье рассматриваются особенности фразовых глаголов в английском языке, а также 

проводится анализ различных способов перевода фразовых глаголов на русский и туркменский языки 

на примере произведения Джейн Остин «Гордость и предубеждение». 

Ключевые слова: перевод, фразовый глагол, способы перевода.  
 

На протяжении долгого времени фразовые глаголы привлекают внимание лингвистов. 

В настоящее время существует большое количество подходов к изучению фразовых 

глаголов. 

Данная работа посвящена анализу различных способов перевода фразовых глаголов 

на русский язык, а также особенностям их перевода на туркменский язык. 

Фразовые глаголы с образным потенциалом или образные фразовые глаголы – это, в 

нашем понимании, фразовые глаголы, способные быть основой для ассоциативного 

значения. В их составляющих заложена скрытая способность создавать наглядно-

чувственные картины внешнего мира. Такие фразовые глаголы формируют целостный образ, 

при этом выражение идеи доступно нашим органам чувств. Многие лингвисты, в числе 

которых А. И. Смирницкий, Дж. Поуви, отмечали идиоматический характер некоторых 

фразовых глаголов. Л. А. Чиненова подчеркивала, что говорить об идиоматическом 

характере можно в том случае, когда «значение всего сочетания как целого не выводится из 

суммы значений, составляющих данное образование единиц» [7, с. 66]. Однако понятие 

образности фразовых глаголов, включающее в себя их способность сформировать в сознании 

человека определенный образ посредством ассоциативного мышления, возникающего под 

воздействием органов чувств, исследователи не затрагивали.  

Ж. П. Вине и Ж. Дарбельне отмечают, что существуют два пути перевода, по которым 

может следовать переводчик [1978. С. 157–167]. Так, существует перевод прямой 

(буквальный) и перевод непрямой (косвенный). Прямой перевод включает в себя 

транслитерацию, калькирование и дословный перевод. Что касается транслитерации и 

калькирования, то они практически не используются в процессе перевода образных 

фразовых глаголов. 

Фразовый глагол – это цельная семантическая единица, которая является одним 

членом предложения. Чаще всего значение фразового глагола значительно отличается от 

перевода основного глагола. Фразовые глаголы английского языка очень разнообразны как 

по своей сочетаемости, так и по дополнительным значениям, которые в них заключаются 

или которые они приобретают в тексте. Фразовые глаголы английского языка значительно 
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отличаются от глаголов любого другого языка, они имею собственные особенности и именно 

поэтому в процессе их перевода могут возникнуть определенные трудности. 

Существует весьма мало учебно-методических пособий, которые обучали бы 

переводу фразовых глаголов, в связи с чем возникают затруднения при подборе русских 

эквивалентов английских фразовых глаголов. В процессе работы с образными фразовыми 

глаголами переводчику необходимо учитывать следующие факторы, оказывающие влияние 

на перевод: 1) семантику фразовых глаголов; 2) образный потенциал; 3) прагматические 

аспекты; 4) коммуникативные аспекты, а именно коммуникативные пометы; 5) контекст. 

Важную роль в любой коммуникации играет прагматическое воздействие на получателя 

информации, и требование коммуникативно-прагматической эквивалентности является 

основным среди требований, предъявляемых к переводу. [8, с. 145]. 

Из романа «Гордость и предубеждение» методом сплошной выборки было выбрано 

160 фразовых глаголов. В результате анализа переводов эти произведения было выделено 18 

способов перевода фразовые глаголы на русский язык. Был проведен сопоставительный 

анализ частотности различных способов. 

Одной из основных особенностей фразовых глаголов учёные считают 

идиоматичность. Подобно другим идиоматическим выражениям (идиомы, клише, 

устойчивые выражения), фразовый глагол представляет сочетание двух или более слов, 

образующих фразовое единство, значение которого не совпадает со значением его 

составляющих. Довольно неожиданным оказалось относительно редкое использование при 

переводе фразовые глаголы идиоматических выражений: 7% в произведения «Гордость и  

предубеждение». В качестве примеров такого способа перевода приведем следующие 

предложения: 

Английский: He’ll turn up before the evening is over. 

Русский: К концу мероприятия будет стоять здесь как штык.  

Туркменский: Çäräniň ahyrynda bu ýerde süngü ýaly durar. 

Фразовый глагол “turn up” в этом предложении переведен «как штык» и туркменском 

«süngü ýaly durar». В словаре Macmillan данный глагол имеет следующую дефиницию: «to 

come somewhere, especially unexpectedly or without making a firm arrangement». Значение 

глагола в словаре русского языка «полностью, совершенно (готов к чему-л.)».  Образность 

при переводе сохранена. Наличие некоторых случаев дословного перевода образных 

фразовых глаголов с английского языка на русский и туркменский можно объяснить 

общностью культур народов, говорящих на данных языках. 

Английский: I shall walk to Meryton tomorrow to hear more about it, and to ask when  

Mr. Denny comes back from town. 

Русский: Я завтра схожу в Меритон, узнаю подробности и спрошу, когда господин 

Денни возвращается из города. 

Туркменский: Ertir Meritona gidip, jikme-jiklikleri öwrenerin we jenap Danniniň 

şäherden haçan gaýdyp geljekdigini soraryn. 

Фразовый глагол «come back» состоит из основного глагола «come», который в 

словаре «ABBY Lingvo» имеет перевод - «приходить, подходить; идти» и послелога «back» - 

«назад». На туркменском языке означает «gaýdyp gelmek», основного глагола «come» имеет 
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перевод «gelmek»  и послелога «back» - gaýdyp. Данный фразовый глагол согласно словарю 

«Cambridge Dictionary» означает «1. to return to a place; 2. to remember something you had 

previously forgotten». Фазовый глагол «come back» как «возвращаться (к прежнему 

состоянию)», использовав при переводе прием пословного перевода, так как смысл данного 

глагола в целом совпадает со смыслом каждого его элемента. Однако в связи с тем, что 

английский и русский язык являются разно системными, то наречие «back» в языке 

переводящем языке заменяется частицей -ся. Таким образом перевод полностью отвечает 

особенностям переводящего языка.  

На туркменском языке означает «gaýdyp gelmek», основного глагола «come» имеет 

перевод «gelmek» и послелога «back» - gaýdyp. На английском и туркменском языках 

представлены также фразовый глаголы структурного типа глагол + прилагательное (в 

английском языке) существительное и прилагательное + глагол (в туркменском языке): come 

back - gaýdyp gelmek. 

Отдельно от перевода фразовых глаголов самостоятельным глаголом рассматривались 

способы перевода фразовые глаголы с помощью глагола и предлога, а также с помощью 

глагола и наречия. Результаты анализа выявляют относительно частое использование таких 

способов перевода фразовые глаголы.  

При исследовании функционирования фразовые глаголы в выбранных 

художественных текстах удалось проследить еще одно свойство фразовые глаголы – 

свойство динамичности, проявляющееся в расширении семантики фразовые глаголы, а также 

в возникновении новых фразовые глаголы. В произведения Джейн Остин «Гордость и 

предубеждение» были найдены случаи использования фразовые глаголы, пока не 

зафиксированных в словарях. Например, фраза ‘her life is being measured away’ переведена 

как ‘жизнь уходит’. Сочетание глагола с постпозитивном ‘measure away’, пока не 

зафиксированное в словарях в качестве устойчивого выражения, выступает здесь как 

фразовые глаголы. Были найдены и другие случаи использования новых фразовые глаголы. 

Это говорит о том, что фразовые глаголы являются динамичным, постоянно развивающимся 

явлением английского языка.  
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Methods for translating phrased verbs in Jane Austen's “Pride and Prejudice” 
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МЕТОДИКА ІДЕНТИФІКАЦІЇ МЕТАФОРИ MIPVU 
У цій статті висвітлено проблему ідентифікації лінгвістичної метафори в корпусах 

текстів. Також проаналізовано одну з методик вирішення цього питання, розроблену 

Амстердамським вільним університетом – MIPVU (Metaphor Identification Procedure Vrije 

Universiteit). Наведено покрокову інструкцію використання цієї процедури, її переваги та 

обмеження. 

 Ключові слова: метафора, ідентифікація метафори, MIPVU, корпус текстів. 
 

Вступна частина. Дослідницький інтерес до метафори, її ролі в мові і комунікації 

неухильно зростає з плином часу. Її визначають як пізнавальний процес, спрямований на 

отримання нових знань [1] і згідно з широко поширеною теорією концептуальної 

метафори [2], метафора є одним з основних інструментів, за допомогою якого людська 

свідомість оперує поняттями і вибудовує картину світу. Результати психолінгвістичних 

експериментів підтверджують, що метафорі належить провідна роль в процесах мислення і 

прийняття рішень в громадських і економічних питаннях, а також в питаннях освіти, 

навколишнього середовища і захисту здоров'я [3, с. 2]. 

У зв'язку зі зростанням зацікавленості когнітивної лінгвістики до метафоричних 

структур у мові, дискурсі й мисленні проблема ідентифікації метафори в тексті стає все 

більш актуальною. Розроблено багато методів, що дають змогу вирішувати цю проблему з 

різним ступенем точності. Однак належить зазначити, що в основі створюваних методів 

лежать різні теорії, а під час розроблення алгоритмів ставляться різні цілі, наприклад, 

автоматизація процедури ідентифікації метафори. Метафора наявна практично в кожному 

акті людської комунікації, а її частотність у дискурсі дуже висока. За різними оцінками, одне 

речення може вміщувати в середньому 0,3 метафоричні вживання [4] або 5-18% від всіх 

слововживань - залежно від жанру [5]. Отже, питання ідентифікації метафори – це важлива 

проблема для багатьох практичних ділянок, пов'язаних з автоматичним опрацюванням 

текстів на природній мові, таких як інформаційний пошук, машинний переклад, 

інтелектуальні питально-відповідні системи, вилучення інформації, аналіз тональності і т. ін. 

Досягнення в галузі корпусної лінгвістики й машинного навчання останнім часом викликали 

значний підйом інтересу до проектів, націлених на розроблення комп'ютерних методів 

автоматичного опрацювання метафори.  

Основна частина. Науковці пропонують різні способи автоматизованої ідентифікації 

метафори на основі конкретних алгоритмів. Існує ряд програмного забезпечення, здатного 

обробляти метафори, наприклад: система CorMet, репозиторій MetaNet; Амстердамський 

mailto:yana.smuzhanytsia@gmail.com
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метафоричний корпус, проект ATT-Meta та корпус дієслів, роззначених за джерелом і метою 

метафоричного переносу [6, с. 1]. 

Загалом, всі праці, які стосуються створення анотованих корпусів метафори й 

розроблення комп'ютерних систем для ідентифікації метафори, можна поділити на два 

основні типи відповідно до закладених в їх основу теоретичних передумов [7, с. 91]. Частина 

дослідників кладуть в основу алгоритму ідентифікації метафори обмеження сполучуваності 

слів (англ. selectional preference) [8-9].  У цьому випадку метафоричними вважаються ті 

вживання, які долають зазначені обмеження [10]. Інші дослідники [5; 10-12]  розробляють 

алгоритми ідентифікації метафори, спираючись на досягнення теорії метафори Лакоффа і 

Джонсона [2].  

Вагомий внесок в розвиток другого типу ідентифікації метафори зробили дослідники 

Амстердамського вільного університету. Тут варто відзначити, що наймасштабнішим 

корпусом, що містить роззначення лінгвістичної метафори, є Амстердамський корпус 

метафоричних вживань (VU Amsterdam Metaphor Corpus, VUAMC) [5].  

Корпус VUAMC складається з текстів, відібраних із Британського національного 

корпусу, які представлені чотирма жанрами: академічним, новинним (друковані ЗМІ), 

художньою літературою й розмовною мовою. Загальний обсяг корпусу - близько 200 тис. 

слів. Роззначені лінгвістичні метафори таких типів: непрямі метафоричні вживання (indirect 

MRW), прямі метафоричні вживання (direct MRW), імпліцитні метафоричні вживання 

(implicit MRW, тобто займенники, які заміняють одиниці, вжиті в контекстуальному 

значенні, що контрастує з основним), можливі уособлення (MRW-pp - possible 

personifications), лексичні сигнали метафоричності, тобто ті слова і фрази, які вводять пряму 

метафору (mFlag - metaphor flag), а також примежові і сумнівні випадки (WIDLII – When in 

doubt leave it in) [13]. Усе роззначення було проведене вручну п'ятьма експертами-

лінгвістами під керівництвом Г. Стейна, при цьому щодо кожного слова, що входить в 

корпус, приймалось окреме рішення [14]. 

Для анотування цього корпусу групою дослідників Pragglejaz
1
 Group 

Амстердамського вільного університету в 2007 році був запропонований спеціальний 

протокол – «Процедура ідентифікації метафори» або англійською англ. MIP (Metaphor 

Identification Procedure), яку надалі в 2010 році Лабораторією метафори було вдосконалено і 

перетворено в MIPVU – «Процедура ідентифікації метафори Амстердамського вільного 

університету» (Metaphor Identification Procedure Vrije Universiteit) [14]. Ця методика займає 

особливе місце серед тих, в основу яких покладена теорія Лакоффа-Джонсона [2].  

Пріоритетним напрямком Лабораторії є міждисциплінарне вивчення феномена 

метафори в мові, свідомості і комунікації в різних типах дискурсу, таких як медіа-дискурс, 

економічний, політичний, медичний дискурс та ін. В основі вивчення метафори, що 

виконується Г. Стейном, лежить принцип дослідження «знизу - вверх», тобто від аналізу 

лінгвістичних одиниць в дискурсі до побудови когнітивних моделей. Детальний опис 

                                                           

1Назва дослідницької групи Pragglejaz є акронімом, який утворений з імен її учасників: Peter Crisp, Ray Gibbs, 

Alan Cienki, Graham Low, Gerard Steen, Lynne Cameron, Elena Semino, Joe Grady, Alice Deignan, Zoltán Kövecses. 
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методики аналізу лінгвістичного матеріалу, для виявлення лінгвістичних метафор в текстах 

різного жанру, а також результати практичного застосування даної методики для аналізу 

різних типів дискурсу, представлені в книзі «A Method for Linguistic Metaphor 

Identification» [5]. Простота і надійність MIPVU для аналізу представлених типів дискурсу 

підтверджується низьким рівнем лексичних одиниць, для яких не була встановлена 

приналежність ні до лінгвістичних метафор, ні до тих, що мають буквальне значення (всього 

5%). Висока точність і достовірність результатів дослідження метафори в дискурсі, 

проведених Лабораторією метафори, досягається шляхом спільних зусиль групи експертів, 

які аналізують один і той же текст спочатку індивідуально, а потім у відкритій дискусії. 

В основі MIPVU лежить експліцитний і надійний метод визначення метафор в тексті. 

Протокол ідентифікації метафори MIPVU коротко зводиться до такої послідовності 4 

операцій:   

1) читання тексту; 

2) визначення лексичних одиниць, що складають даний текст, при цьому власні назви, 

фразові дієслова і складні слова з наголосом на першому компоненті розглядають як 

неподільну лексичну одиницю; 

3) а) визначення контекстуального значення кожної лексичної одиниці тексту; 

б) визначення сучасного основного значення кожної лексичної одиниці; 

в) виявлення контрастності і подібності контекстуального і основного значень 

лексичної одиниці; 

4) маркування лексичної одиниці як метафори при наявності контрастності і 

подібності контекстуального і основного значень [5].  

Третій і четвертий етапи процедури спрямовані на виявлення і зіставлення 

контекстуального і основного значень. Останнє встановлюється шляхом аналізу словникових 

дефініцій. Основним вважається значення, найбільш тісно пов'язане з сенсомоторним 

досвідом людини, тобто таке значення, яке стосується об'єктів і явищ, які легко 

сприймаються органами почуттів; основне значення також може бути пов'язано з рухом тіла, 

іноді воно характеризується більшою точністю або більш ранньою появою. Контекстуальне 

значення, про що свідчить сам термін, визначається на тлі контексту - фрагмента тексту, 

який включає обрану для аналізу одиницю, необхідного і достатнього для визначення 

значення цієї одиниці, що є несуперечливим по відношенню до спільного змісту даного 

тексту. Відсутність протиріччя контекстуального значення загальному змісту тексту 

досягається за рахунок прочитання тексту цілком і досягнення розуміння на першому етапі 

процедури. Основне і контекстуальне значення підлягають порівнянню. Якщо 

контекстуальне значення більш абстрактне, але все ж може бути зрозуміле шляхом 

порівняння з основним, то лексична одиниця маркується як метафора [13]. 

Належить звернути особливу увагу на те, що оскільки визначення єдиного основного 

значення досить часто викликає труднощі, деякі дослідники дійшли думки про можливість і 

правомірність визнати наявність у слова кількох основних значень. Виявлення полісемії 

слова ґрунтується на аналізі дефініцій, представлених у тлумачному словнику. Процедура 

MIPVU передбачає використання електронних тлумачних словників, таких як Macmillan 

Dictionary for Advanced Learners і Longman Dictionary of Contemporary English, складених з 
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використанням сучасних, постійно оновлюються корпусів усних і письмових текстів. 

Основне значення відрізняється найбільшою конкретністю, на відміну від контекстуального 

значення, яке може мати обмежену, специфічну область вживання, є менш конкретним і 

може мати певний ступінь абстрактності. 

MIPVU є основним методом, з якого починаються всі дослідження метафори, що 

проводяться в Лабораторії Г. Стейна. Так, застосування методики до дослідження новинних 

текстів медіа-дискурсу дало змогу виявити більш високу частотність лінгвістичних метафор 

в новинних текстах (близько 18%), ніж в художніх (близько 11%) і розмовних (близько 7%) 

[9]. Особливістю досліджень Лабораторії метафори є розмежування сфери функціонування 

метафори в граматичній системі і практичному вживанні (grammar / usage), чітко визначені 

Г. Стейном в роботі «Finding Metaphor in Grammar and Usage» [15]. 

Проаналізуємо за допомогою цієї процедури такий контекст: "to light up my life". 

Насамперед виокремимо лексичні одиниці: to light up ‘освітити’, my ‘мій’, life ‘життя’. Тепер 

наведімо контекстуальні й основні значення зазначених одиниць на основі статей словника 

Macmillan Dictionary [16]: 

1) одиниця light up має контекстуальне значення “someone or something brings sb joy”, і 

основне значення “become bright, start to shine” не збігається з контекстуальним; 

2) основне і контекстуальне значення займенника my збігається: “used for showing that 

something belongs to or is connected with you when you are the person speaking or writing”; 

3) іменник life так само має однакове контекстуальне та основне значення” the period 

of time from someone’s birth until their death, your particular way of living and the experiences 

that you have”. 

Основне і контекстуальне значення 2 та 3 лексичних одиниць збігаються, значить, не 

можна говорити про їх контрастність і, відповідно, про метафоричне слововживання. У 

випадку 1-ї лексичної одиниці контекстуальне і основне значення не збігаються. Основне 

значення передбачає забезпечення фізичного світла, тоді як в даному контексті йдеться про 

принесення щастя та радості, тобто очевидно, що це - випадок метафоричного вживання 

фразового дієслова to light up. 

Наведений аналіз контексту ілюструє процес метафоричного роззначення тексту з 

використанням MIPVU з отриманням надійних результатів. Зрозумілим, що чим довше 

контекст, чим складніше синтаксис, чим глибше смислові зв'язки між контекстами в рамках 

одного тексту, тим більше питань виникає перед дослідником. Наприклад, не завжди 

вдається визначити основне значення лексичної одиниці, оскільки іноді відразу кілька 

значень так чи інакше пов'язані з сенсомоторним досвідом людини і не можна встановити, 

яка величина є пов'язано з ним сильніше. Ці труднощі пропонується вирішувати, вказуючи 

відразу кілька значень одиниці як основних [17].  

Єдине істотне обмеження, яке має процедура MIPVU, пов'язане з аналізом термінів. 

Автори процедури прямо вказують на те, що спеціальна лексика має бути виключена з 

аналізу: «Оскільки спеціальна лексика не входить в обрані нами словники і ми навмисно не 

включаємо в процедуру додатковий етап для визначення спеціального значення лексичної 

одиниці, у нас немає можливості порівняти спеціальне значення, реалізоване в контексті, з 

передбачуваним основним значенням» [13].  
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Для того щоб мінімізувати кількість помилок, що виникають з різних суб'єктивних та 

об'єктивних причин, особливо на етапі навчання, можна, наприклад, аналізувати один і той 

же набір контекстів в невеликих групах, працюючи спочатку індивідуально, а потім 

зіставляючи результати роботи з результатами колег. Саме так тестувалася процедура на 

етапі розроблення. Її кінцевий варіант, представлений вище, показує високий рівень згоди 

експертів, і це свідчить про об'єктивність отриманих результатів. 

Висновки. У цій праці було продемонстровано, як популярна сьогодні методика 

ідентифікації метафори MIPVU може бути використана для виявлення метафоричного 

вживання лексичних одиниць. Єдиним обмеженням у використанні цієї процедури є її 

використання у випадку аналізу текстів з спеціальними термінами певної предметної галузі. 

Вона надає змогу ідентифікувати метафоричне вживання слів будь-якої частини мови в 

багатьох конструкціях і контекстах, тобто є результативною і надійною. 

ПОСИЛАННЯ  

[1] MacCormac, E. (1976). Metaphor and Myth in Science and Religion. Durham, NC: Duke Univ. 

Press. 

[2] Lakoff, G., Johnson, M. (1980). Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press.  

[3] Бадрызлова, Ю. (2019). Автоматические методы распознавания метафоры в текстах на 

русском языке. (Кандидатская диссертация). «Национальный исследовательский университет 

«высшая школа экономики», Москва. 

[4] Shutova, E., Teufel, S. (2010). Metaphor Corpus Annotated for Source-Target Domain 

Mappings. LREC 2010 (Vol. 2. № 2). Valletta, Malta: European Language Resources Association. 

[5] Steen, G. J., Dorst, A. G., Kaal, A. A., Herrmann, J. B., & Krennmayr, T. (2010). A method for 

linguistic metaphor identification: From MIP to MIPVU. Amsterdam: John Benjamins Publishing 

Company. 

[6] Levchenko, O., Romanyshyn, N., Dosyn, D. (2019). Method of automated identification of 

metaphoric meaning in Adjective+ Noun word combinations (Based on the Ukrainian language). 

CEUR Workshop Proceedings 2019, 2386, 370-380.  

[7] Bizzoni, Y., Ghanimifard, M. (2018). Bigrams and BiLSTMs. Two neural networks for 

sequential metaphor detection. Proceedings of the Workshop on Figurative Language Processing, 

91–101. Retrieved from https://www.aclweb.org/anthology/W18-0911 

[8] Light, M., Greiff, W. (2002). Statistical models for the induction and use of selectional 

preferences. Cognitive Sci. 26(3): 269–281. Bedford, USA: Elsevier doi: 10.1016/S0364-

0213(02)00070-8 

[9] Hoey, M. (1995) Lexical priming: A new theory of words and language. London, Routledge. 

[10] Neuman, Y., Assaf, D., Cohen, Y., Last, M., Argamon, S., Howard, N., Frieder, O. (2013). 

Metaphor Identification in Large Texts Corpora. PLoS ONE. 8(4): e62343. 

doi: 10.1371/journal.pone.0062343. 

[11] Krennmayr, T. (2011) Metaphor in newspapers. LOT Dissertation Series, 276. Utrecht: LOT.  

[12] Cienki, A., Cameron, L., Maslen, R. (Ed.).  (2010). Multimodal Metaphor Analysis. Metaphor 

Analysis: Research Practice in Applied Linguistics, Social Sciences and the Humanities. Great 

Britain: Equinox Publishing. 

https://www.aclweb.org/anthology/W18-0911


«ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА 2020: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ» 

XVI ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 

 

158 

[13] Суворова М. (2019). Трансдискурсивная модификация модели метафоры (на материале 

научного, научно-популярного и популярного дискурсов). (Кандидатская диссертация). 

«Пермский государственный национальный исследовательский университет», Пермь. 

[14] Nacey, S. (2013). Metaphors in Learner English. Amsterdam: John Benjamins Publishing 

Company. doi: https://doi.org/10.1075/milcc.2  

[15] Steen, G. J. (2007). Finding metaphor in grammar and usage: A methodological analysis of 

theory and research. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 

[16] Macmillan Dictionary. Retrieved from https://www.macmillandictionary.com/ 

[17] Badryzlova, Y., Isaeva, E., Shekhtman, N., Kerimov, R. (2013). Annotating a Russian corpus 

of conceptual metaphor: a bottom-up approach. Proceedings of the First Workshop on Metaphor in 

NLP. Р. 77–86. Atlanta, Georgia: Association for Computational Linguistics. 
 

MIPVU METAPHOR IDENTIFICATION METHOD 

Abstract: This article highlights the problem of identifying a linguistic metaphor in text corpora. 

One of the methods for solving this issue, developed by the Free University of Amsterdam - MIPVU, which 

stands for Metaphor Identification Procedure Vrije Universiteit, analyzed as well. The step-by-step 

instructions for using this procedure, its advantages and limitations, are provided. 

Keywords: metaphor, metaphor identification, MIPVU, text corpora. 

МЕТОДИКА ИДЕНТИФИКАЦИИ МЕТАФОРЫ MIPVU  

Аннотация: В этой статье освещена проблема идентификации лингвистической метафоры 

в корпусах текстов. Также проанализировано одну из методик решения этого вопроса, 

разработанную Амстердамским Свободным университетом - MIPVU, что расшифровывается как 

Metaphor Identification Procedure Vrije Universiteit. Приведено пошаговую инструкцию использования 

этой процедуры, ее преимущества и ограничения. 

Ключевые слова: метафора, идентификация метафоры, MIPVU, корпус текстов. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ЗАМЕНА В ПРОИЗВЕДЕНИИ  

ЭРНЕСТА ХЕМИНГУЭЯ «СТАРИК И МОРЕ» 
Данная статья посвящена проблемам использования лексико-семантической замены в 

произведения Эрнеста Хемингуэя «Старик и море». Основная задача исследования – 

проанализировать, какие виды лексико-семантической замены применили переводчики при переводе 

на русский язык и особенности перевода произведения на туркменский язык. Особое внимание 

уделено трем видам лексико-семантической замены: конкретизации, генерализации и модуляции.  

Ключевые слова: перевод, лексические трансформации, лексико-семантическая замена, 
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Вступительная часть. Несоответствия в структуре различных языков приводят к 

трудностям, связанным с сохранением и передачей значений слов при их переводе на другой 

язык. Слово, как лексическая единица, является частью лексической системы языка. 

Смысловая, или семантическая структура слова уникальна для каждого конкретного языка, а 

потому может не совпадать в лексических системах иностранного языка и языка перевода. 

Этим и обусловлена цель данной статьи которой является анализ использования лексико-

семантическую замену в произведении Э. Хемингуэя «Старик и море», а также 

проектирование и создание учебного электронного пособия, направленного на приемы 

использования лексических трансформаций при переводе художественных произведений для 

студентов-иностранцев. 

Основная часть.  Лексико-семантические замены – это способ перевода лексических 

единиц оригинала путем использования в переводе единиц языка перевода, значение 

которых не совпадает со значениями исходных единиц, но может быть выведено из них с 

помощью определенного типа логических преобразований. Основными видами подобных 

замен являются конкретизация, генерализация и модуляция (смысловое развитие) значения 

исходной единицы [1, c. 38]. 

Следовательно, в основе переименования (семантических трансформаций), так же, как 

и в основе изменений значения, таких как, например, расширение, сужение, различные виды 

переноса, лежат формально-логические закономерности мышления, отношения между 

понятиями. Распространенность приемов генерализации и конкретизации при переводе с 

английского на русский и туркменский объясняется обилием в английском языке слов с 

широкой семантикой, которым нет прямого соответствия в русском и туркменском языках. 

Конкретизация – это замена слова или словосочетания исходного языка с более 

широким предметно-логическим значением словом или словосочетанием языка перевода с 

более узким значением. В результате применения этой трансформации создаваемое 

соответствие и исходная лексическая единица оказываются в логических отношениях 

включения: единица языка оригинала выражает родовое понятие, а единица языка перевода – 

входящее в нее видовое понятие [3, c. 84]. 

Таблица 1 

Конкретизация 

Английский Русский Туркменский 

1) Can I offer you a beer on the 

Terrace... 

Хочешь, я угощу тебя пивом 

на Террасе?  

Men sana terasada piwo alyp 

bereyinmi? 

2) Yes. I have yesterday's paper 

and 1 will read the baseball. 

Ладно. У меня есть вчерашняя 

газета. Почитаю про бейсбол.  

Bolyar. Mende duynki gazet bar. 

Beysbol barada okap goreyin. 

3) The village water supply was 

two streets down the road. 

До колонки было два квартала Suw akyan yer iki kwartal 

uzaklykdady. 
    

В первом примере русском переводе автор использовал конкретный слово «пиво», а 

на туркменском переводе, поскольку в этом языке нет отдельного слова, обозначающего этот 

напиток, автор использовал заимствованное слово из русского языка «piwo». Хотя слово 

«пиво» можно заменить на древнетуркменское слово «bekni» или «syra». 
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Во втором примере переводчики не использовали слово «журнал», в туркменском 

слово «žurnal, kitapça». Здесь общий термин заменен более конкретным: на русском «газета», 

на туркменском «gazet». 

В третьем примере переводчики использовали более понятное слово «колонка», а в 

туркменском здесь больше подойдет словосочетание «suw akyan yer» (место где течет вода), 

которое, возможно, является более подходящим и понятным для восприятия читателей. 

Генерализацией называется замена единицы языка оригинала, имеющей более узкое 

значение, единицей языка перевода, которая имеет более широкое значение, т.е. 

преобразование, обратное конкретизации [2, c. 157]. Создаваемое соответствие выражает 

родовое понятие, включающее исходное видовое:    

Таблица 2 

Генерализация 

Английский Русский Туркменский 

1) He fished alone in a skiff.     Старик рыбачил один на своей 

лодке в Гольфстриме. 

Golfstrimde gojanyn bir ozi 

gayygynda balyk tutyardy 

2) We'll take the stuff  home. А потом мы отнесем домой 

снасти. 

Balyk tutuĺýan enjamlary onson 

oye alyp gidaýeris. 

3) They were strange shoulders, 

still powerful although very old, 

and the neck was still strong too 

and the creases did not show so 

much when the old man was 

asleep and his head fallen 

forward. 

Это были удивительные плечи 

– могучие, несмотря на 

старость, да и шея была 

сильная, и теперь, когда старик 

спал, уронив голову на грудь, 

морщины были не так заметны. 

Gojalandygyna garamazdan, onun 

eginleri uytgesik hem oran gindi, 

onun boyny-da yogyndy, inni goja 

kellesini kukregine egip uklap 

yatan wagtynda onun boynundaky  

yygyrtlar-da gorunmeyardi. 

4) Black beans and rice, fried 

bananas, and some stew. 

Черные бобы с рисом, жареные 

бананы и тушеную говядину.                

Gara noyba bilen tuwi, gowrulan 

banan bilen kakadylan sygyr eti 

5) He only dreamed of places now 

far and of the lions on the beach. 

Ему снились только далекие 

страны и львята, выходящие на 

берег. 

ol duysunde dine uzak yurtlary hem 

kenara gelyan yolbars cagalaryny 

goryardi. 
 

В первом примере переводчики заменяли оригинальное слово на более часто 

употребляемые слова в повседневной речи в каждом языке. На русском языке «лодка», в 

туркменском языке более обще-употребляемое слово «gaýyk». Еще можно использовать 

слово «naw», но поскольку это литературное слово много из наших даже не понимают 

значение этого слово. 

Во втором примере на русском переводе автор заменил слово «the stuff» на часто 

используемое слово «снасти». В туркменском языке автор использовал словосочетание 

«balyk tutuĺýan enjamlary» (инструменты для ловли рыбы), которое понятно туркменскому 

читателю. Потому что у Туркменистана нет океана и большинство жителей страны не 

знакомы с морем и морскими терминами кроме удки и сетки.   

В третьем примере слово «creases» русский переводчик заменил более простым 

словом «морщины», в туркменском можно использовать часто употребляемое слово 

«ýygyrtlar». 
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В четвертом примере английское слово «stew» русский переводчик заменил 

ежедневное используемое слово «говядина», а в туркменском переводе можно использовать 

словосочетание «sygyr eti», потому что в туркменском языке не существует термина для 

подобного блюда, как и самого блюда. 

В последнем примере переводчики заменили словосочетание на более общее 

словосочетание, но с похожим эмоциональным оттенком. В русском языке это «далекие 

страны», а в туркменском – «uzak yurtlar», (далекие страны). В туркменской культуре это 

словосочетание имеет значение чего-то загадочного, которое каждый хочет увидеть.  

Переводчики заменяют некоторые оригинальные существительные на 

существительные, более часто употребляемые в повседневной речи, что облегчает 

понимание текста читателями. 

Модуляцией или смысловым развитием называется замена слова или словосочетания 

исходного языка единицей языка перевода, значение которой логически выводится из 

значения исходной единицы [1, c. 253]. Наиболее часто значения соотнесенных слов в 

оригинале и переводе оказываются при этом связанными причинно-следственными 

отношениями: 

Таблица 3 

Замена 

Английский Русский Туркменский 

1) The old man was thin and 

gaunt with deep wrinkles in the 

back of his neck. The brown 

blotches of the benevolent skin 

cancer.   

Старик был худ и изможден, 

затылок его прорезали 

глубокие морщины, а щеки 

были покрыты коричневыми 

пятнами неопасного кожного 

рака. 

Goja agajet tapdan dusen adamdy, 

onun yensesi yygyrt-yygyrtdy, 

yanaklary bolsa gaty bir howply 

bolmadyk deri duwnuk keselinin 

melemtil menekleri bilen ortulgidi. 

2) Today there was only the 

faint edge of the odour because 

the wind had backed into the 

north and then dropped off and 

it was pleasant and sunny on the 

Terrace. 

сегодня запаха почти не 

было слышно, потому что 

ветер переменился на 

северный, а потом стих, и на 

Террасе было солнечно и 

приятно. 

Bu gun ys-kok yokdy sebabi semal 

demirgazykdan owsupdi a sonra 

goyupdy, terasan usti bolsa gunesli we 

jana yakymlydy. 

3) His hope and his confidence 

had had never gone.    

Он и так никогда не терял ни 

надежды, ни веры в будущее 

Ol hic hacan geljege bolan umydyny 

we ynamynyn yitirmandi. 

4) It was papa made me leave. Меня заставил отец, Meni kakam mejbur etdi 

5) They walked up the road 

together to the old man's shack. 

Они поднялись по дороге к 

хижине старика 

Olar yol bilen yokaryk cykyp, gojanyn 

gapysy acyk kulbesine girdiler. 
 

В первом примере автор заменил существительное «blotch» на русском языке на 

легкое слово «пятно». В туркменском переводе использовано обще-употребляемое 

существительное «menekleri» (веснушки). 

Во втором примере переводчики заменяют одно словосочетание на другое. Возможно, 

переведённое словосочетание является более легким и понятным для восприятия читателей. 

Смысл текста при данных трансформациях не изменяется, поскольку переводчики заменяют 

оригинальные существительные их синонимами. 

В третьем примере происходит замена слова «confidence» на слово «надежды», а в 

туркменском – слово «umydyny». Но переведенное существительное в русском языке имеет 
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немного другое значение, нежели существительное в оригинальном тексте («confidence» – на 

русском – доверие, уверенность, самонадеянность; на туркменском – ynam, ynamlylyk, 

göwnüýetijilik). 

В четвертом примере более неформальное слово «papa», используемое больше в 

детской речи, в русском переводе заменяется формальным слово «отец», которое имеет 

более широкое употребление. А в туркменском переводе присутствует формальное обще-

употребляемое слово «kaka». Но не совсем понятен смысл замены, поскольку слова из речи 

мальчика, ребёнка заменены более формальными вариантами. 

В последнем примере происходит прямая замена существительного «shack» более 

часто употребляемым «хижина» на русском языке, «külbesine» (хижина или мазанка) более 

часто употребляемым в туркменском языке.  

При использовании метода модуляции причинно-следственные отношения часто 

имеют более широкий характер, но логическая связь между двумя наименованиями всегда 

сохраняется [3, c. 214]. 

Выводы. Несмотря на использованные лексические трансформации, основной целью 

которых было облегчение понимания текста учащимся, авторы перевода, безусловно, 

достигли своей цели. В переведённом тексте, пусть с небольшими изменениями, но сохранен 

по возможности стиль Эрнеста Хемингуэя. Несмотря на некоторое упрощение стиля 

писателя, авторам перевода удалось сохранить стройность повествования. Хотя в тексте 

были опущены целые абзацы, сохраняется также и насыщенность повествования событиями. 

Однако при внимательном прочтении каждой строчки оригинала и перевода можно заметить, 

что иногда опущения различных частей речи приводят к тому, что утрачивается колорит 

повествования, а смысл оригинального текста несколько изменяется. Но всё же эти 

неточности не мешают читателю оценить мастерство и своеобразный стиль Эрнеста 

Хемингуэя. 
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and the Sea" 

Annotation. This article is devoted to the problem of using lexical-semantic substitution in Ernest 

Hemingway's work “The Old Man and the Sea”. The main objective of the study is to analyze what types of 

lexical-semantic substitutions were used by translators when translating it into Russian and Turkmenian. 
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Particular attention has been given to three types of lexical-semantic substitution: concretization, 

generalization and modulation.  

Keywords: translation, lexical transformations, lexical-semantic replacement, concretization, 

generalization, modulation. 

Текаєва Гулзада, Лексико-семантичні заміна у твори Ернеста Хемінгуея «Старий і море» 

Анотація. Ця стаття присвячена проблемам використання лексико- заміни в творі Ернеста 

Хемінгуея «Старий і море». Основне завдання дослідження — проаналізувати, які види лексико-

семантичною заміни застосували перекладачі при перекладі твору російською мовою та 

особливості його перекладу туркменською мовою. Особливу увагу приділено трьом видам лексико-

семантичною заміни: конкретизації, генерализації та модуляції.  

Ключові слова: переклад, лексичні трансформації, лексико-семантична заміна, 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА РЕАЛИЙ МИРА ПРИРОДЫ В РОМАНЕ  

ШАРЛОТТЫ БРОНТЕ «ДЖЕЙН ЭЙР»  
В статье исследуется понятие «реалия» и «перевод реалии», дается их классификация и 

описание, а также приводятся способы перевода реалий. Основная задача исследования – 

проанализировать, какие способы перевода  реалий мира природы применили переводчики при 

переводе романа на русский, а также определить, какие способы следует использовать при переводе 

произведения на туркменский язык.             

Ключевые слова: реалии, способы перевода, реалии мира природы. 
 

Вступительная часть. Перевод – это, без сомнений, очень древний вид 

человеческой деятельности. Перевод возник в связи с общественной потребностью. Как 

только в нашей истории появилась острая необходимость контактировать с народами, языки 

которых отличались друг от друга, появилась потребность в переводчиках, а вместе с этим 

возникла проблема близости и правильности перевода и оригинала. Слово «реалия» берет 

начало от латинского прилагательного realia – «вещественный», «действительный». Реалия – 

предмет, вещь, материально существующая или существовавшая. Согласно словарным 

определениям, реалии – это «предметы материальной культуры». Реалиями считаются слова 

– носители знаний, выступающих только в виде фоновых в массовом обыденном сознании 

носителей языка, поэтому к реалиям нельзя относить всякие энциклопедические знания. 

Почти в каждом художественном произведении можно встретить изречения и цитаты, 

заимствованные из других произведений. Целью нашего исследования было изучение и 

выявление наиболее используемых приемов реалии мира природы в произведении Шарлотта 

Бронте «Джейн Эйр», а также сделать попытку перевода реалии мира природы на 

туркменский. 

mailto:maya.tekayeva.97@gmail.com
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Основная часть. Особенности художественного текста: это результат творческого 

процесса, воплощение творческого замысла; художественное произведение обладает 

высокой информационной насыщенностью, представляя читателю разные виды информации 

– актуальную, эмотивно-побудительную, концептуальную. 

Перевод художественного текста – сложный и многогранный вид человеческой 

деятельности. В переводе сталкиваются разные культуры, разные личности, разные склады 

мышления, разные литературы, разные эпохи, разные уровни развития, разные традиции и 

установки [1, с. 180]. 

Слово «реалия» берет начало от латинского прилагательного realia – «вещественный», 

«действительный». Реалия – предмет, вещь, материально существующая или 

существовавшая. Согласно словарным определениям, реалии – это «предметы материальной 

культуры». Реалиями считаются слова – носители знаний, выступающих только в виде 

фоновых в массовом обыденном сознании носителей языка, поэтому к реалиям нельзя 

относить всякие энциклопедические знания. 

Классификация, представленная С. Влаховым и С. Флориным, слишком обширна, 

поэтому мы совместили ее с классификацией В.С. Виноградова. следующую 

классификацию:  

1. этнографические реалии (быт, труд);  

2. реалии мира природы (растения и грибы, насекомые и птицы, ландшафт);  

3. ономастические реалии (топонимы, антропонимы);  

4. фразеологизмы и просторечия;  

5. другие реалии. [ 6, с 786] 

 Виноградов выделяет реалии: животных, растения, а также пейзаж.  

а) Животные: лама, гуанако (разновидность ламы). 

б) Растения: кебрачо, омбу, сейба, хукаро, манго, мангле. 

в) Ландшафт, пейзаж: сельва (тропический лес), льянос. 

В романе «Джейн Эйр» пейзажные описания подчинены действиям. Природа служит 

средством раскрытия характеров в романе, их переживаний и настроений. Итак, был 

проведен анализ реалии мира природы произведений этого автора на английском и на 

переводе их на русский язык. Общее количество анализированных произведений составляло 

около 335 страниц. Он достаточно полно передает содержание оригинального произведения. 

Перевод содержит 38 глав, что в количественном соотношении полностью совпадает с 

оригинальным текстом, однако при этом Введенский делит весь текст произведения на 5 

частей, и в каждой выделенной переводчиком части дается своя нумерация глав. 

Приемы Количество 

Калькирование 27 

Транслитерация  Транскрипция 8 

Описательный перевод 6 

Трансформационный перевод 4 
 

Как видно из таблицы, прием калькирования использовался чаще всего. 

Калькирование, калька (франц. calque – копия) – образование нового фразеологизма, 

слова или нового значения слова путём буквального перевода соответствующей иноязычной 
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языковой единицы [7, c. 211]. К калькированию можно прибегнуть в том случае, если 

переводимый реалий попадает в категорию так называемой безэквивалентной лексики и 

требуется найти альтернативное переводческое решение [2, c. 152]. 

Как выше отмечалось, для перевода данной реалий мира природы чаще всего 

использовался именно прием калькирования. качестве примера можно привести следующие 

примеры:  

desolate coast- пустынный берег- çöl kenary 

torpid sea- недвижном море-hereketsiz deňiz 

black dog- черная собака- gara it 

mushroom- грибы- kömelek 

Следующий прием перевода – транслитерация, которая используется для без 

эквивалентных слов в переводящем языке. Транслитерация определяется как способ 

перевода лексической единицы оригинала путем воссоздания ее формы с помощью букв 

переводящего языка. При транслитерации воспроизводится графическая форма иноязычного 

слова (буквенный состав) [5, c. 258].  

Как показано выше в таблице, данный прием использовался для перевода 

значительного меньше чем калькировании количества терминов. Например: 

flowers- флауэрс- güller 

hedges- хеджирование- janly tebigat 

Когда ни один из словесных приемов подбора соответствия не удовлетворяет 

ситуации, переводчики прибегают к описанию. Описательный перевод, как правило, 

употребляется параллельно с транскрипцией и применяется при переводе терминов, 

культоронимов, уникальных объектов и т.п. [4, c. 210]. Так, при переводе названий 

огнестрельных оружий, которых нет в реальности, и в случае не передать смысла термина 

одним словом и словосочетанием приходится иметь дело именно с этим приемом. Например, 

 torpid sea- недвижном море-hereketsiz deňiz 

mad cat- бешеная- däli 

ghastly moon- призрачная луна - aýylganç aý 

bird of paradise- райской птицей- Jennet guşy 

Трансформационный перевод заключается в передаче значения безэквивалентной 

единицы с помощью одной из грамматических трансформаций, которые наряду с 

лексическими трансформациями применяются при описании процесса перевода. В 

следующем примере английская абсолютная конструкция, вводимая предлогом with, 

заменяется в русском переводе самостоятельным предложением (трансформация 

синтаксического членения) [3, с. 210]: 

Трансформационный перевод, например: 

chilly afternoons- особенно под вечер- agşamlaryna 

the master of horse — мастер над конями- atlaryň ussady 

Выводы. Таким образом можно приходить к выводу, что для перевода романа 

Шарлотты Бронте используются следующие приемы перевода: калькирование, 

транскрипция, описательный перевод, приближенный перевод и трансформационный 

перевод. Прием калькирование использовался больше всего чем остальные приемы. Для 
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того, чтобы переводить эти же термины на туркменский язык использовались такие приемы 

как калькирование, транскрипция, описательный перевод, В тоже время подчеркнем, что 

русский язык послужил как метаязыком для перевода данных реалии на туркменский язык. В 

дальнейшем предполагаем переводить все собранные реалий мира природы произведений 

Ш. Бронте, и используя эти данные перевести некоторые рассказы этого автора на 

туркменский язык, а также разработать электронное пособие, которое помогло бы в практике 

перевода текстов реалий мира природы. 
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Tekayeva Maya, Features of the translation of the realities of the natural world in the novel by Charlotte 

Bronte «Jane Eyre » 

Annotation. The article explores the concepts of "reality" and "translation of reality", gives their 

classification and description, and also provides ways to translate realities. The main objective of the study 

is to analyze what methods of translating the realities of the natural world were used by translators when 

translating the novel into Russian, and also to determine what methods should be used when translating a 

work into Turkmen. 

Keywords: realities, methods of translation, translation of the realities of the natural world  

Текаєва Мая, Особливості перекладу реалій світу природи в романі Шарлотта Бронте «Джейн 

Ейр». 

Анотація. У статті досліджується поняття «реалія» і «переклад реалії», дається їх 

класифікація та опис, а також наводяться способи перекладу реалій. Основне завдання дослідження 

- проаналізувати, які способи перекладу реалій світу природи застосували перекладачі при перекладі 

роману на російську, а також визначити, які способи слід використовувати при перекладі твору на 

туркменську мову. 

Ключові слова: реалії, способи перекладу, переклад реалій світу природи. 
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СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОРОТКИХ ОПОВІДАНЬ  

ДЖОЙС КЕРОЛ ОУТС 
У роботі охарактеризовано лінгвістичні особливості коротких оповідань Джойс Керол Оутс 

з точки  зору їх стилістичної забарвленості. Визначено специфіку змалювання дійсності в коротких 

оповіданнях письменниці на основі особливого сприйняття оточуючої реальності як специфічну рису 

її стилю.  

Ключові слова: постмодернізм, лінгвістика, наратив, жанрова своєрідність творів, 

американська проза.  
 

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що творчий доробок сучасної   

американської письменниці Джойс Керол Оутс, зокрема, стилістика коротких оповідань, що  

є важливим компонентом аналізу художнього тексту та які по праву вважають феноменом 

постмодерної англомовної літератури, до цього часу не були повністю висвітлені. 

У сучасному світі відбуваються глобальні трансформації, пов’язані із міфологізацією 

суспільної свідомості. В епоху постмодернізму можна спостерігати відродження 

міфотворчості, що здійснює вплив на увесь простір культури, зокрема на літературу – 

стилістика наративу. Ці моменти стали частиною постмодерної прози та яскраво проявилися 

у творчості Джойс Керол Оутс, зокрема в новелах та коротких оповіданнях. 

Метою нашого дослідження виступає виявлення стилістичної специфіки коротких 

оповідань Джойс Керол Оутс. 

З другої половини ХХ ст. стан американської літератури починає зазнавати зміни 

внаслідок розпаду колоніальної системи і подальшого мультикультурного змішання. 

Письменники створюють свої твори з точки зору свого маргінального досвіду і 

«прикордонного» положення, в якому вони змушені існувати і творити [1,98].  

Американська література останньої третини ХХ століття розвивається під впливом 

досягнень в області антропології, теорії міфу, згідно з якими людська історія розглядається 

крізь призму екзистенціальних проблем обрядів переходу, актуальність яких пояснюється 

межовим станом всієї цивілізації кінця минулого століття.  

Основою для узагальнення стають різні принципи: жанрова своєрідність творів, 

особливості проблематики, співвіднесення з художніми системами постмодернізму, 

реалізму, літературними і культурними традиціями.  

Одним з магістральних напрямків у філософській думці минулого століття був 

екзистенціалізм, що з'явився реакцією на проблеми відчуження людини, на катастрофічні 

події суспільного життя. Екзистенціалізм перетворився на один з характерних різновидів 

сучасної літературної філософії і проявив себе як розумовий феномен, що справив значний 

вплив на духовну культуру ХХ ст. Цими стилістичними моментами позначена мала проза 

Джойс Керол Оутс. 

Творчий доробок Джойс Керол Оутс займає особливе місце в сучасному 

літературному процесі. Американська письменниця випустила свою першу книгу в 1963 

році. Сьогодні в її доробку більше 50 книжок.  

mailto:tetmir@gmail.com
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У дитинстві вона познайомилася з творами таких письменників, як Вільям Фолкнер, 

Федір Достоєвський, Генрі Девід Торо, Ернест Хемінгуей, Шарлотта і Емілі Бронте, вплив 

яких позначився на її творчості. 

Під час навчання в Сіракузькому інституті вона захопилася творчістю Д. Г. Лоуренса, 

Томаса Манна і Франца Кафки, які сильно вплинули на її подальшу прозову творчість, 

зокрема, на короткі оповідання[2, 287]. 

У дев'ятнадцять років Джойс Керол Оутс виграла конкурс на найкраще оповідання, 

яке спонсорував журнал «Mademoiselle». 

У 1966 вийшло друком її оповідання «Where AreYou Going, Where Have You Been?», 

яке було присвячено Бобу Ділану і засноване на історії серійного вбивці Чарльза Шмідта. 

Оповідання нерідко включали в антології, а в 1985 році по ньому був поставлений кінофільм 

«Smooth Talk». У 2008 році Джойс Керол Оутс зізналася, що з усіх написаних творів її більш 

знають з цього твору[3, 242].  

Важливе місце у творчому доробку письменниці посідають короткі оповідання. 

Головні теми її оповідань – бідність, сексуальне насильство, класові конфлікти, прагнення до 

влади, юнацтво дівчат та їх дорослішання і час від часу надприродний світ. Усього у доробку 

письменниці можна нарахувати близько тридцяти з половиною збірок оповідань.  

У 70-х рр. вийшли збірки оповідань «Колесо кохання» («The Wheel ofLove», 1970), 

«Шлюби і зради» («Marriages and Infidelities», 1972), що були особливо популярними, 

«Голодні привиди» («The Hungry Ghosts», 1974).  

Короткі оповідання Джойс Керол Оутс наповнені стилістичним забарвленням, що 

сприяє створенню певних характерних образів: плечисті фермери, помічники шерифа, негри 

зі злими поглядами, довготелесі і оголені по пояс хлопчаки, дівчатка з похмурими старечими 

обличчями, мотоциклісти на брудній дорозі, жінка-водій в чоловічому комбінезоні з 

заспаними очима, патлаті, сором'язливі, бідні студенти, тітки і елегантні жінки.  

Особливою темою в коротких оповіданнях Джойс Керол Оутс стає університетське 

життя. Роз'єднаність панує і в цьому світі. Відомі лектори-поети, відповідаючи на 

студентські питання під час зустрічей, присвячених високої поезії, не здатні відсторонитися 

від повсякденної суєти і честолюбства. Через образи персонажів автор розмірковує про 

виклики у житті. Даній тематиці автором присвячено чимало коротких оповідань. 

Так, наприклад, дана тема проявляється у збірках так званого університетського циклу 

– «Голодні привиди» та «Нічна сторона», де письменниця виводить типовий соціально 

обумовлений «образ життя» академічного світу, показуючи, що може трапитися із тими, хто 

кидає виклик рутині у студентському житті. Зокрема в оповіданнях «Народження трагедії» 

та «Вінець слави» в сатиричному плані змальовані діячі науки та літератури («голодні 

призраки»), які протистоять студентам, що прагнуть пов’язати своє життя із наукою.  

Наприклад, в оповіданні «Повсталий із рабства» змальовується образ викладача-

африканця Френкліна Амброза, який прагне самоствердитися за рахунок уваги студенток, 

але отримує відсіч від молодої викладачки Моллі Хант. 

Наприклад, в оповіданні «Шлях паломника» постає образ Сола Берда, який, 

перебуваючи  університеті, вміло маніпулює суспільною думкою, пропагуючи радикальні 

зміни у методиці викладання. В результаті студенти та окремі викладачі припиняють ходити 
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на лекції та читати семінари, але проводять час за наркотиками в його квартирі. Проте, коли 

спливає термін перебування Сола Берда в університеті, він влаштовує зіткнення між 

студентами та керівництвом університету, а сам, отримавши відомість та визнання у преси як 

«борець із буржуазною свідомістю», переміщається на нове місце роботи.  

Наприклад, в оповіданні «Народження трагедії» змальовується суперечка між 

студентом-випускником Баррі Сосерсом та професором Мічиганського університету 

Тейером, який принижує молодого викладача.  

Щоб яскравіше проявити неможливість вченого, який не наділений ні сміливістю 

думки, ні бажанням пожертвувати власним добробутом в ім'я високого знання, Джойс Керол 

Оутс звертається до традиційної поетики фантастичного оповідання («Нічна сторона»). Її 

герої міркують над розгадкою питання життя і смерті. Вони намагаються йти шляхом, що 

пропонував Б. Спіноза. 

У найзагадковіших ситуаціях в оповіданні звучить шекспірівське питання з 

«Гамлета»: «Хто тут?» Письменниця навіть використовує рядки із Шекспіра з метою 

показати невизначеність балансування людини на межі двох світів.  

Не випадково саме Шекспір стає приводом для суперечки між Баррі Сомерс, який 

тільки що закінчив університет і вступає в життя, і помітним вченим, професором 

Мічиганського університету Тейер (оповідання «Народження трагедії»). Що прийшли на 

свою першу лекцію студентів Баррі просить задуматися над тим, про що говорить Джойс 

Керол Оутс своїм читачам: чому те, що колись сталося не з нами, всіх нас сьогодні так 

хвилює? [4, 242]. 

Варто відзначити, що Джойс Керол Оутс теж починала новелами, зібраними в книжці 

«Через Північні ворота» (1963). В основі стилю коротких оповідань письменниці – 

особистісні та глибоко інтимні драми особистості, зазвичай і існуючої як би поза часом і 

простором, зануреної в самоспоглядання.  

А це спонукання насамперед і визначало інтелектуальну атмосферу 60-х років в США. 

Воно ставало основним стимулом для віянь протесту [5, 133].  

Висновки.  

Отже, розвиток американської прози останньої третини ХХ ст. відзначено появою 

цілої низки видатних творів, які отримали міжнародний резонанс і визнання. Серед них – 

ім’я Джойс Керол Оутс. До основних стилістичних моментів коротких оповідань 

письменниці варто зарахувати певний містицизм, культ всього незвичайного і дивного, 

повстання проти американської повсякденності. 

У творах письменниці ритуально-міфологічна модель стає об'єктом авторської 

рефлексії, традиційний для літератури сюжет трансформується, відображаючи винятковість 

сучасної епохи, яка не пропонує готових механізмів самовизначення особистості. 

Письменниця прагне віднайти нові шляхи пізнання світу і людини. 

Загалом короткі оповідання Дж. К. Оутс можна назвати яскравим прикладом творів, 

які заохочують читача використовувати свою фантазію, наштовхують на думки, вражають та 

змушують задуматися про своє життя, про свою поведінку та про те, що коїться поруч з нами 

і як ми можемо цьому протидіяти. 
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ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РОМАНА Д. КИЗА «ЦВЕТЫ 

ДЛЯ ЭЛДЖЕРНОНА» 
В статье рассматривается лингвостилистический анализ текста как фактор 

формирования филологической компетентности и выполняется лингвостилистический анализ 

романа американского прозаика ХХ века Д. Киза «Цветы для Элджернона» на уровне 

фонологического, лексического, морфологического и синтаксического выразительных средств. 

Ключевые слова: лингвостилистический анализ, лексико-семантическое поле, 

фонологический, лексический, морфологический, синтаксический выразительные уровни. 
 

Основной целью современного образования является не только совокупность знаний, 

умений и навыков, а основанная на них личностная, социальная и профессиональная 

компетентность – умение самостоятельно находить, анализировать и эффективно 

использовать информацию, умение рационально жить и работать в мире, который быстро 

изменяется. Можно привести убедительные примеры, подтверждающие эффективность 

использования компьютерных технологий на разных этапах представления учебной 

информации; усвоение учебного материала в процессе интерактивного взаимодействия 

с компьютером; повторение и закрепление полученных знаний, умений и навыков; 

промежуточного и итогового контроля; самоподготовки и самоконтроля достигнутых 

результатов учебы; коррекции механизмов решения заданий социализации; дозирование 

учебного материала, его классификации, систематизации и др.  

Так, создание веб-сайта, который бы систематизировал и обобщал любого рода 

информацию, в частности проблемы лингвостилистического анализа; в данном случае 
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лингвостилистического анализа романа Д. Киза «Цветы для Элджернона», является 

на сегодняшний день достаточно актуальным. Для этого осуществляется комплексный 

анализ, который включает в себя литературный и лингвостилистический аспекты 

с использованием компьютерных технологий. Программные разработки исследования могут 

способствовать совершенствованию знаний студентов и более быстрому усвоению ими 

материала темы. Вопросы о лингвостилистическом анализе текста и интерпретации образа 

главного героя занимают центральное место в создании литературного произведения и 

поэтому они могут быть рассмотрены как особая проблема.  

Так, исследование, посвященное вопросу лингвостилистического анализа романа 

Д. Киза «Цветы для Элджернона», затрагивает проблему фонологического, лексического, 

морфологического и синтаксического уровней текста произведения и вопрос 

об интерпретации образа главного героя. Принципы лингвостилистического анализа текста 

представлены в виде системы, состоящей из разных уровней, что важно для строения текста 

произведения. Уровни лингвостилистического анализа не являются фиксированными, 

но в рамках современной лингвистики, как известно, существуют те, что указаны выше. 

В истории литературы Д. Киз стал известным благодаря рассказу «Цветы для 

Элджернона» (1959), который в 1960-м получил “Hugo” – одну из самых престижных премий 

в литературе. Его особый стиль повествования получил высокую оценку у читателей и 

профессионалов. Рассказ представляет собой историю, захватывающую с первый строк. 

В 1966 году вышел роман с одноименным названием, и снова Д. Киз оказался на пике 

популярности. Он завоевал высшую награду “Nebula Award for Best Novel”, вручаемую 

за лучшее произведение в жанре научной фантастики. В центре сюжета романа лежит идея 

искусственного повышения уровня интеллекта посредством хирургического вмешательства, 

но главным в произведении остается психологическая и эмоциональная составляющие 

личности человека. Повествование ведется от имени главного героя, Чарли Гордона, чей 

интеллект был повышен искусственным способом. Уникальность романа состоит и в технике 

повествования – он представляет собой серию отчетов и записей в дневнике главного героя, 

которая охватывает 7 месяцев его жизни. Д. Киз стремится показать, что представляет собой 

интеллект, какова его роль в структуре личности, как его можно повысить, какие 

последствия такого искусственного повышения возможны. Главный герой произведения 

Д. Киза «Цветы для Элджернона» представляется как ключевой элемент между реальностью 

и отображаемым автором миром. Герой является образом, у которого есть определённая 

структура, где отражаются следующие уровни: вербальный и речевой образные портреты, 

образный портрет психологической направленности и происхождение имени. 

Взаимодействие указанных уровней и задумки произведения важно, поскольку вместе они 

составляют ту информацию, которая должна быть воспринята читателем.  

Классификация выразительных средств в художественном произведении помогает 

достичь глубины сюжета. Анализ лингвостилистического текста на примере романа Д. Киза 

«Цветы для Элджернона» позволяет сделать вывод, что одним из самых главных элементов 

является речевой образный портрет персонажа. Выводы по данному исследованию могут 

быть использованы при дальнейшей разработке актуальных проблем лингвостилистического 
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анализа текста и интерпретации образа персонажа, а именно в создании фиксированной 

системы анализа и развитии других элементов, входящих в систему образа произведения. 

Так, актуальность работы обусловлена вниманием к усовершенствованию принципов 

лингвостилистического анализа. Эта заинтересованность подразумевает рассмотрение 

системных уровней анализа, среди которых выделяются особенности образа главного героя 

произведения и средства выразительности, которые позволяют автору воплотить свои идеи.  

Научная новизна работы связана с выбором объекта исследования и средств его 

экспликации. Произведения Д. Киза недостаточно изучены, научные работы по данной 

проблематике в стилистике, лингвистике и литературоведении практически отсутствуют. 

В нашей работе систематизированы принципы лингвостилистического анализа текста, 

исследованы особенности образа главного героя произведения и средства выразительности. 

Выбор методов исследования предопределен характером изучаемого явления. В 

качестве основных методов исследования применялись: метод наблюдения; метод анализа 

с обращением особого внимания на корреляцию рассматриваемого текста произведения 

в рамках литературной и культурной связях; интерпретационный метод.  

К литературоведческим методам принадлежат проблемно-описательный метод 

(отображает основу проблематики романа Д. Киза «Цветы для Элджернона») и метод 

систематизации и обобщения литературного критического опыта; к лингвистическим – 

метод лексикографического анализа (заключается в работе со словарями). 

Цель исследования – демонстрация специфики лингвостилистического анализа текста 

и особенностей образа главного героя в теоретическом и практическом аспектах 

в произведении Д. Киза “Flowers for Algernon”, а также создание учебного веб-сайта 

для студентов прикладной лингвистики на основе исследуемого материала. 

Исходя из цели работы формируются следующие задачи: 

1. осуществить обзор критической литературы, в которой рассматриваются 

общетеоретические положения, коррелирующие с лингвостилистическим анализом; 

2. исследовать творчество Д. Киза и определить место его романа «Цветы 

для Элджернона» в художественном наследии автора; 

3. выявить основные способы репрезентации фонологического, лексического, 

морфологического и синтаксического уровней текста в исследуемом произведении; 

4. проанализировать эволюцию образа главного героя романа «Цветы для Элджернона»; 

5. создать веб-сайт на основе исследуемого материала. 

Теоретическое значение роботы заключается в комплексном подходе, синтезирующем 

лингвостилистический и литературоведческий анализы текста, что позволяет в дальнейшем 

продолжить исследование теоретической базы лингвостилистического и 

литературоведческого анализов в единстве его формы и содержания.  

Так, лингвостилистический анализ – это анализ, «при котором рассматривается, как 

образный строй выражается в художественной речевой системе произведения»; его объектом 

служит текст как «структура словесных форм в их эстетической организованности» 

(Виноградов В.В. «О языке художественной прозы»). Изучение литературы нельзя считать 

процессом, направленным только на получение знаний, воспитание души и расширение 

читательского кругозора, – это, прежде всего, проникновение в глубины и восхождение 
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к высотам языка – «одного из самых великих творений человечества» [1, с. 524]. По мнению 

Л. Новикова, язык – «важнейшее средство общения, тонкий и гибкий инструмент, 

с помощью которого формируется и выражается человеческая мысль» [Цит. по: 2, с. 184]. 

Главная цель лингвостилистического анализа художественного текста – раскрыть то, что 

невозможно увидеть с первого взгляда и осознать при обычном, поверхностном восприятии, 

постичь глубину мыслей и чувств автора, так как «речь была дана человеку, чтобы скрывать 

свои мысли» (Талейран) [Цит. по: 2, с. 185].  

Кроме того, особенно актуальным в лингвистике на сегодняшний день является 

выделение лексико-семантического поля в тексте художественного произведения. 

В языкознании понятие «поле» пришло в связи с пониманием языка как системы, которая 

у каждого языка имеет свои истоки. Перед тем как преобразовать свою мысль в речь, человек 

строит программу своего высказывания. Следовательно, «речевые акты приводят к 

оперированию не самими словами, а семантическими полями», из состава которых человек и 

выбирает нужное в момент речи слово [3, с. 108]. Программа высказывания, отраженная 

в сознании человека, состоит из сегментов, которые образуют семантическое пространство, 

воплощенное в ряде пересекающихся полей. Изучение феномена поля и применение полевой 

теории в лингвистике представляются важными и актуальными направлениями 

в современном языкознании. 

При создании своего романа Д. Киз использовал выразительные средства 

на фонологическом, лексическом, морфологическом и синтаксическом уровнях. Такие 

средства являются неотъемлемой частью лингвостилистического анализа и непосредственно 

взаимодействуют с образом персонажа.  

Главными средствами на фонологическом уровне являются: аллитерация, звуковая 

инструментовка, звукоподражание.  

Фонетический уровень романа Д. Киза небогат: его можно представить несколькими 

примерами аллитерации, звуковой инструментовки и звукоподражания (здесь и далее 

сохраняется правописание автора, поскольку ошибки являются частью замысла Д. Киза). 

Так, в создании образа Чарли до операции помогает подборка слов с особенным, 

фиксированным перекликанием звуков: “You’re a big boy now” [4, p. 75] (Ты уже большой 

мальчик); “He is a bad boy” [4, p. 75] (Он плохой мальчик).  

В процессе ознакомления с текстом читатель отмечает безграмотную речь главного 

героя, что является одной из особенностей его речевой характеристики, а на письме это 

выражается орфографическими и пунктуационными ошибками, что ярко подчёркивает 

звукоподражание: “alredy” – “already” [4, р. 21, 234]; “dicshunery” – “dictionary” [4, р. 87, 121]; 

“rong” – “wrong” [4, 12, 76].  

Одними из самых важных средств на морфологический уровне являются следующие 

средства: преобладающее использование слов, характерных для какой-то определенной 

части речи, например, употребление подряд нескольких глаголов, и применение конкретных 

грамматических конфигураций не в их изначальном виде.  

Морфологический уровень занимает особое место в тексте произведения, так как 

главный герой в своих отчётах записывает фразы именно так, как ему кажется правильно: 
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“I dint see nоthing in the ink...” [4, р. 45] («Я ничего не видел в чернильных пятнах»); “I hate 

that mouse” [4, р. 326] (Я не навижу этого мыша).  

Лексические средства представляют собой словесные формулы, употребляемые 

фигурально и в тот момент, когда свойство первого объекта перемещается на второй, 

с целью приобретения экспрессии в тексте. Среди лексических средств выделяются такие: 

аллюзия, гипербола, ирония, литота, метафора, оксюморон, олицетворение и эпитет. 

Аллюзия занимает в лингвостилистическом анализе особое место, ведь благодаря 

этому средству можно более детально проследить развитие умственных способностей Чарли. 

Употреблением аллюзии является случай в столовой колледжа, когда главный герой 

не только распознаёт, но и воспроизводит в памяти имена студентов, которые уже слышал 

ранее. Присутствие имён ученых, философов и писателей в отчётах Чарли Гордона 

определяет огромный скачок от необразованного мужчины к знающей много личности. 

Гипербола – это отличительный знак грамотной письменной речи главного героя. 

В дальнейших отчётах своего персонажа автор использует красочные гиперболы, и уже 

сложно поверить, что составляющий отчёты – прежний Чарли Гордон: “The constant 

juxtaposition of “Algernon and Charlie” and “Charlie and Algernon” made it clear that they thought 

of both of us as a couple of experimental animals who had no existence outside the laboratory” 

[4, p. 166] (Постоянное сопоставление «Элджернона и Чарли» и «Чарли и Элджернона», ясно 

показало, что они рассматривают нас обоих как подопытных животных, не имеющих права 

на существование вне стен лаборатории).  

Ирония в романе является особенной, ведь один из её видов – это горькая ирония. 

После блестящих результатов успешной операции герой навещает свою мать и вдруг узнаёт, 

что она психически больна – у неё деменция. Она многоё забывает и путает настоящее 

с прошлым. Ирония в том, что в детстве мать постоянно кричала на Чарли за то, что он 

умственно отсталый, а теперь у неё самой обнаруживают страшный недуг. Сын относится 

к ней с уважением, несмотря на все те горечь и боль, которые скопились внутри него. 

Метафора в анализируемом тексте представлена широко, наряду с риторическими 

вопросами. Чарли с высоким уровнем интеллекта любит употреблять метафоры в своих 

отчётах. “You're a giant sponge soaking in knowledge” [4, р. 201], – говорит ему Мисс Кинниан 

(Ты как губка впитываешь знания).  

Д. Киз указывает, что когда его герой переходит на новый этап интеллектуального 

развития, то к нему является осознание того, каким он был раньше, каким барьером для него 

был собственный уровень интеллекта. Язык как барьер – указанная метафора раскрывается 

в следующем примере: “He reminds me that language is sometimes a barrier instead 

of a pathway” [4, p. 88] (Он заметил, что язык вместо дороги, превращается в барьер). 

Последний уровень лингвостилистического анализа на базе выразительных средств – 

синтаксический. Здесь рассматриваются такие средства как антитеза, асиндетон, градация, 

инверсия, многосоюзие, повтор, риторический вопрос, умолчание и эллипсис. 

Антитеза используется в тексте романа для обозначения уровня мыслительной 

деятельности главного героя: “...I lern something in Miss Kinnians class at the school I ferget 

a lot” [4, p. 11] (Я выучю штонибудь в класе миссис Киниан и многое забываю) или 
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“...nobody really cares about Charlie, whether he's a moron or a genius” [4, p. 253] (Никому нет 

дела до Чарли, будь он кретин или гений). 

Одним из средств выразительности на синтаксическом уровне является повтор. 

В начале наблюдений встречаются записи под заголовком “progris riport #” (атчот №), 

дальше идёт дата, а когда эксперимент приносит результаты, отчёты подписываются 

“Progress Report #” (Отчет №). Повторение начинает и заканчивает историю с первого и до 

последнего отчёта главного героя. 

При анализе текста романа Д. Киза «Цветы для Элджернона», было рассмотрено 

также и лексико-семантическое поле “intelligence” («интеллект»), изучен 

лексикографический материал, который позволил выделить ядро, ядерные компоненты, 

ближнюю и дальнюю периферию изучаемого лексико-семантического поля. В работе 

использовался следующий лексико-графический материал: New Webster’s Dictionary and 

Thesaurus of English language, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, 

Macmillan English Dictionary for Advanced Learner’s и Longman English Dictionary Online.  

Благодаря лексикографическому анализу в лексико-семантическом поле “intelligence” 

были выявлены следующие микрополя: 1) «the ability/ capacity to acquire and apply knowledge 

and skills” (способность/способность приобретать и применять знания и навыки); 

2) “the ability/capacity to learn” (способность/способность учиться); 3) “the ability/capacity 

to think”; (способность/способность думать) и другие. 

В большинстве случаев Д. Киз придерживается традиционного понимания слова 

“intelligence”, но, как показало исследование, некоторые значения этого слова, 

отличающиеся от предложенных в словарях, проявляются именно в романе. Например, при 

изучении регулярных словарных соответствий не один проанализированный словарь 

не охарактеризовал “intelligence” как черту присущую только человеку. Д. Киз в своем 

произведении использует слово “intelligence” только применительно к человеку: “…that 

I here add to the it knowledge of the function of the human mind and of the laws governing 

the artificial increase of human intelligence” и “I have decided to use my knowledge and skills 

to work in the field of increasing human intelligence levels” [4, р. 123]. (Что я еще добавлю, так 

это знание функции человеческого ума и законов, которые управляют искусственным 

увеличением человеческого интеллекта). Другой пример, который заслуживает внимания 

такой: “This intelligence has driven a wedge between me and all the people once knew and loved” 

[4, p. 89] (Этот интеллект вбил клин между мной и всеми людьми, которые меня знали и 

любили). В проанализированных словарях центральный элемент лексико-семантического 

поля не характеризуется с негативной или позитивной стороны, но в примере отчетливо 

можно заметить негативное отношение к понятию “intelligence”. 

Так, роман, показывающий взлет и падение человеческого духа, способствует 

размышлению о том, насколько велика роль разума в человеке, насколько уровень 

интеллектуального развития преображает его и меняет отношения с людьми. 

Рационалистическая направленность романа становится понятной при его философском 

анализе. Автор подчеркивает ограниченность «чистого» рационализма и дает понять, что 

остальные стороны человека не менее, а может быть и более, важны. 
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Практическое значение исследования обусловлено тем, что разработанный веб-сайт 

«Лингвостилистический анализ романа Д. Киза “Цветы для Элджернона”», который 

содержит словарь основных понятий, обобщает информацию по указанной теме и предлагает 

пользователям проверить свои знания по теме, может быть использован в учебном процессе 

при изучении курсов «Английский язык», «Стилистика» и «История зарубежной 

литературы» студентами филологических специальностей в высших учебных заведениях. 
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В даній роботі розглядаються семантичні проблеми слова в контекстному вживанні і 

правильність інтерпретації слова в процесі машинного перекладу. Важливість розуміння 

фразових єдностей автоматичними перекладачами є атуальною проблематикою у 

перекладознавстві, тому метою дослідження є представлення деяких словосполучень з 
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омонімічними словами, які можуть хибно інтерпретуватися програмами-перекладачами, та 

наголосити на необхідності перекладання слів у контексті. 

Проблемам семантики слова, висловлювання і тексту присвячено багато робіт. 

Однією з перших на цю тему є праця видатного вченого-філолога О. О. Потебні «Мысль и 

язык», в якій автор розглядає питання формування думки за допомогою мови. Вчений 

підкреслював, що «удосконалення думки можливе тільки через її повідомлення … отже, 

через слово; але слово можливе лише тоді, коли думка досягла досконалості вже й без 

нього». Упродовж усієї роботи О. О. Потебня показує взаємозв’язок слова і думки: “Нема 

мови без розуміння, але розуміння можливе лише через слово…» [1, 11; переклад наш, І.Ч.].  

Учений-лінгвіст Н. Хомський підкреслював зв’язок синтаксису і семантики у своїх 

роботах. Він вважав, що смисл речення повинна вивчати семантика, а не синтаксис, і 

ініціював новий напрямок у генеративній лінгвістиці – генеративну семантику.  

Дуже важливими в області семантики є дослідження Ю. Д. Апресяна «Лексична 

семантика. Синонімічні засоби мови» [2] і І. О. Мельчука «Досвід теорії лінгвістичних 

моделей “Смисл ↔ Текст”. Семантика, синтаксис» [3]. Ю. Д. Апресян дає опис смислу слів 

природної мови, тоді як у роботі І. О. Мельчука семантично аналізуються речення природної 

мови і пропонується модель «Смисл ↔ Текст», яка задає відповідність між даним смислом і 

всіма текстами аналізованої мови, що виражають цей смисл.  

Варто також згадати роботу вченого Р. Шенка «Обробка концептуальної інформації» 

[4], в якій викладено формальну теорію обробки і розуміння текстів на природній мові. Одна 

з останніх робіт цього напрямку – робота І. М. Кобозєвої «Лінгвістична семантика» [5], в 

якій розглядаються: основні питання семантики як розділу курсу загальної теорії мови, 

лексична семантика (головні проблеми і методи опису смислової сторони слова як одиниці 

мови та мовлення) і семантика речення та висловлення. 

Семантика виділилась як самостійна наукова дисципліна в кінці ХIХ століття. 

Загальновідомо, що семантика вивчає значення мовних виразів, «зміст одиниць мови і тих 

мовленнєвих утворень, які з цих одиниць складаються» [5, 8]. І. М. Кобозєва розмежовує 

поняття «значення» і «смисл». Справді, під «значенням» ми розуміємо те, що саме це явище, 

поняття, предмет означає, а під «смислом» – внутрішній зміст слова, який осягається 

розумом [5, 9].  

Філософ і богослов Сергій Булгаков писав, що «слово стає словом не тільки від самої 

звукової форми як такої, а лише за наявності певних умов. Умови ці в тому, що слово має не 

тільки форму, але й зміст, воно має значення, несе в собі смисл». Саме смисл слова і складає 

його відносну значимість навіть поза контекстом. Звичайно ж, контекст важливий для 

«розгортання» змісту. Булгаков особливу увагу звертає на антиномічність слова: хоч окреме 

слово і має в собі якийсь закріплений за ним смисл, та все ж «слово має смисл тільки в 

контексті, тільки в цілому; слово окремо ізольовано не існує» [6, 19; переклад наш, І.Ч.]. 

Істинність цього твердження доводить аналіз таких мовних явищ, як синонімія, 

омонімія, полісемія тощо. Наявність у мові подібних явищ, звичайно, збагачує мову і в той 

же час робить її складнішою для розуміння і сприймання, особливо людьми, для яких вона 

не є рідною. Найчастіше труднощі, пов’язані з цим, на практиці ми зустрічаємо під час 

перекладу, шукаючи відповідники в зіставлюваних мовах.  
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У даній роботі ми намічаємо деякі підходи до створення семантичної бази 

комп’ютерного словника, щоб програми-перекладачі могли зіставляти слова-омоніми мови-

джерела і контекстно правильні словникові еквіваленти мови перекладу.  

Відомо, що процес перекладу у людини нерозривно пов’язаний з розумінням. Для 

правильного перекладу фрази її спочатку треба усвідомити, інтерпретувати для себе, тобто 

зрозуміти. У зв’язку з цим ми вважаємо за необхідне торкнутися проблеми розуміння як 

однієї із найважливіших філософських категорій, проблеми, яка розглядається і в логіці, і в 

філософії, і в психології, і в мовознавстві. 

Розуміння включає чотири етапи: 1) розкриття мовної “упаковки” повідомлення з 

метою вичленовування смислових одиниць; 2) конструювання смислу повідомлення; 3) 

інтерпретація сконструйованого смислу; 4) демонстрація розуміння – передача внутрішнього 

уявлення, формування відповідного змісту в метамовному коді і його текстове втілення [7, 

164]. 

Акт розуміння вимагає розумового зусилля. Для того щоб людина зрозуміла текст, 

продукований іншою людиною або системою, між інтелектом людини, яка породжує текст, і 

інтелектом реципієнта має бути певна подібність [8, 5]. У процесі інтерпретації зв'язного 

тексту важливо не тільки розшифрувати значення окремих слів, але й установити, що за 

ними лежить. Людина, слухаючи нерідну мову, намагається вичленувати для себе і 

розшифрувати значення кожного слова, чого не робить носій мови, який прагне сприйняти 

відразу смисл усього висловлення.  

Комп’ютер не може мислити, як людина, але людина веде пошук шляхів 

удосконалення комп’ютерних програм, тісно пов’язаних з мисленням і розумінням. Іноді 

доводиться зустрічатися з явищами, коли неправильне вживання одного слова затуманює 

зміст речення, висловлювання. Особливо часто це буває під час перекладу, зокрема 

машинного.  

Можемо навести деякі комп’ютерні «шедеври» з російсько-українських перекладів, 

коли замість слова «образование» в значенні «освіта» звучить «утворення» («здобув 

блискуче утворення»), а «содержание» перекладається як «утримання», тому в плані роботи 

аудитора записано: «Вивчення утримання і структури звіту про рух коштів» (треба 

«Вивчення змісту …»). 

Комп’ютерний «мозок» не бачить різниці між словами-омонімами, наприклад, 

«прибыли» (рос. дієсл. мин. часу, мн.) – «прибыли на симпозиум»; і «прибыли» (рос. ім. род. 

від. одн.) – «расчет прибыли». Тому під час комп’ютерного перекладу на українську мову 

виходить: «Розрахунки прибули на акцію» (треба: «Розрахунки прибутку на акцію»). Людина 

правильно інтерпретує такі лексичні одиниці тільки тоді, коли вони не ізольовані, а в 

контексті.  

Для правильного машинного перекладу необхідно закласти в перекладацьку програму 

такі словосполучення-штампи, які б давали можливість обмеженого вибору. Тому 

пропонуємо приклади семантичної бази, що складається з лексичних одиниць, які за 

неправильного інтерпретування якраз і можуть затуманити смисл всієї фрази. 
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Російська мова Українська мова Англійська мова 

образование освіта education 

Высшее образование Вища освіта Higher education 

Среднее образование Середня освіта Secondary education 

Начальное образование Початкова освіта Primary education 

Получить образование Одержати освіту To get education 

Развитие образования Розвиток освіти Development of education 
 

образование утворення formation 

Образование вещества Утворення речовини Formation of matter 

Жировые образования Жирові утворення Fatty formations 

Образование антител Утворення антител Antibody formations 

Образование множеств Утворення множин Set formation 
 

содержание зміст contents 

Содержание статьи Зміст статті Contents of the article 

Основное содержание Головний зміст The main contents 
 

содержание утримання maintenance 

Содержание дорог Утримання доріг Road maintenance 

Расходы по содержанию Витрати на утримання Maintenance cost 
 

мир мир peace 

Мир в семье Мир в родині Peace in the family 

Международный мир Міжнародний мир International peace 

Идите с миром Йдіть з миром Go in peace 

Заключить мир Укласти мир Make peace 
 

мир світ world 

Во всем мире У всьому світі In the whole world 

Мир чудес Світ чудес (дивосвіт) The world of wonders 

Детский мир Дитячий світ Children’s world 

Страны третьего мира Країни третього світу Third world countries 

Духовный мир Духовний світ Inner world 

Чемпион мира Чемпіон світу World champion 
 

Представление Уявлення Idea 

Не иметь никакого 

представления  

Не мати ніякого уявлення Have no idea 

Приблизительное 

представление 

Приблизне уявлення Rough idea 

 

Представление Вистава Performance 

Давать представление Давати виставу  To give a performance 

Цирковое представление Циркова вистава A circus performance 

Пышное представление Пишна вистава A magnificent performance 
 

Представление Подання  Presentation 

Представление работы к защите Подання роботи до захисту Presentation of the work to the 

defence 

Представление информации Подання інформації Presentation of the information 

   

Учреждение Установа Institution 

Государственное учреждение Державна установа State institution 
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Финансовое учреждение Фінансова установа Financial institution 

   

Учреждение Заснування  Establishment  

Учреждение научного общества Заснування наукового 

товариства 

Establishment of a scientific 

society 

   

Определение  Визначення  Definition/ determination 

Точное определение слова Чітке визначення слова Strict definition of the word 

Определение меры наказания Визначення міри покарання Determination of punishment 

measures 

Определение сторон света Визначення сторін світу Determination of parts of the 

world 

   

Определение (грам.) Означення  attribute 

В предложении два 

определения 

У реченні два означення There are two attributes in the 

sentence 

Подчеркните определение Підкресліть означення Underline an attribute 

   

Предложение  Речення  Sentence  

Перевести предложения Перекладати речення To translate sentences 

Безличное предложение Безособове речення An impersonal sentence 

Восклицательное предложение Окличне речення An exclamatory sentence 

   

Предложение  Пропозиція  Proposal/ suggestion  

Принять предложение Прийняти пропозицію To accept a proposal 

Отклонить предложение Відхилити пропозицію To turn down a proposal 

Вносить предложение Уносити пропозицію To make a suggestion 

Дельное предложение Ділова пропозиція A sensible suggestion 
 

Ми вважаємо, що важливо задати семантичну базу лексичних одиниць такого типу 

для комп’ютера, щоб домогтися більш досконалого машинного перекладу. Існуючі сьогодні 

програми-перекладачі поки що не мають повного набору всіх можливих словникових 

еквівалентів, і в них не завжди враховується семантика слова в контексті, внаслідок чого і 

з’являються часом неправильні і навіть смішні інтерпретації.  

Думаємо, що семантичний аспект слова, розглянутий в даній статті, зможе бути 

корисним у подальшому вивченні процесів правильного розуміння і інтерпретації тексту 

комп’ютером. 
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Abstract: The work examines semantic problems of a word in contextual usage and correct 

interpretation of a word in the translation process. The importance of creating collocations with homonyms 

for differentiation of their meaning is emphasized. 

Keywords: word semantics; machine translation; text interpretation. 
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РОЗУМІННІ ТЕКСТУ 

Аннотация: В данной работе рассматриваются семантические проблемы слова в 

контекстном употреблении и правильность интерпретации слова в процессе перевода. 

Акцентируется важность создания словосочетаний со словами-омонимами для разграничения их 

значения. 

Ключевые слова: семантика слова; машинный перевод; интерпретация текста. 
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СУПРАГРАМЕФІКА В ТЕЛЕРЕКЛАМІ ТА КІНОАНОНСАХ: 

ЛІНГВОСЕМІОТИЧНИЙ ТА СУГЕСТІЙНИЙ ПІДХОДИ 
Статтю присвячено проблемі визначення лінгвосеміотичного та сугестійного потенціалу 

шрифтів як супраграфемних засобів текстів телереклами та кіноанонсів. У зв’язку з цим подано 

інформацію про семантичні зв’язки понять «супраграфеміка» та «шрифт»; виявлено найпоширеніші 

типи шрифтів у текстах телереклами та кіноанонсів, визначено їхній семіотичний статус і 

пояснено сугестійні потенції.  

Ключові слова: супраграфеміка, шрифт, класична гарнітура, некласична гарнітура, знак. 
 

Супраграфеміка – це механізм шрифтового варіювання [5, с. 123], що доволі часто 

використовується як інструмент впливу в інституційних дискурсах, серед яких усе більшої 

уваги наукова спільнота сьогодні надає рекламному та кінодискурсам. Впливовий потенціал 

шрифтів у рекламі почасти висвітлено в працях зарубіжних дослідників К. Вейла, 

mailto:shcherbak.olena2410@gmail.com
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Б. Бергордта, С. Джонсона; російських вчених О. Осетрової, О. Пищерської, Н. Трайковської, 

а також і вітчизняних науковців І. Городецької, Т. Декшни, І. Ковальчук. Відповідні студії із 

залученням продуктів кінодискурсу лише розпочинають свою роботу, оскільки в наукових 

репозитаріях сьогодення з окресленої проблеми допоки фіксується лише дисертація 

Ю. Колодної. Проте огляд наявних наукових розвідок засвідчує їхню зорієнтованість 

винятково на лінгвопрагматику, тобто дослідження шрифтів у сугестійному та 

лінгвосеміотичному вимірах і дотепер залишається лакунарним сегментом лінгвістичної 

науки. Це вказує на актуальність нашої роботи, що вбачається передусім у необхідності 

комплексної обсервації шрифтів із позицій сугестивної лінгвістики та лінгвосеміотики. Крім 

цього, актуальність увиразнюється завдяки спробі вирішення вищезазначеного завдання на 

матеріалі шрифтових варіацій, представлених у продуктах рекламного та кінодискурсів, а 

також здійсненню порівняльного аналізу лінгвосеміотичної та сугестійної специфіки 

шрифтів у зазначених дискурсах, оскільки ці питання у фокусі наукової громади також ще не 

опинялися.  

Мета роботи – визначення лінгвосеміотичного та сугестійного потенціалу 

супраграфемних засобів (шрифтів) у текстах телереклами та кіноанонсів і здійснення їхнього 

порівняння. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

1) здійснити теоретизацію операційного поняття дослідження; 2) висвітлити 

лінгвосеміотичний та сугестійний потенціал шрифтів у текстах телереклами та кіноанонсів; 

3) здійснити їхній порівняльний аналіз.  

Об’єктом дослідження обрано шрифти, представлені у текстах телереклами та 

кіноанонсів як продуктах відповідних дискурсів, а предметом – їхня лінгвосеміотична та 

сугестійна специфіка. 

Джерельною базою роботи послужила відеотека, що містить 100 роликів української 

комерційної телереклами, вибраних з ефірів центральних телеканалів України («Інтер», 

«1+1», «СТБ», «Україна», «Новий», «ICTV», «М 1») протягом 2019 рр., а також 100 роликів 

українськомовних кіноанонсів, узятих з відеохостингу YouTube в той самий період. 

Фактичний матеріал налічує понад 450 написів, виконаних за допомогою різних 

супраграфемних засобів (з урахуванням повторів).  

У роботі застосовано низку дослідницьких методів. Завдяки описовому, аналітичному 

та методу спостереження об’єктивовано й логізовано виклад теоретичних положень статті, а 

також кваліфіковано фактичний матеріал. Метод кількісного підрахунку використано з 

метою встановлення загального обсягу супраграфемних засобів та визначення їхньої 

динаміки у фактажі. Контекстуально-інтерпретаційний аналіз дав змогу визначити 

лінгвосеміотичне навантаження шрифтів та виявити в їхній структурі активатори 

сугестійності. За допомогою методу порівняльного аналізу встановлено спільні та відмінні 

характеристики шрифтів у продуктах рекламного та кінодискурсів. 

Термін «супраграфеміка» не є абсолютним синонімом поняття «шрифт», оскільки між 

цими номенами встановлюються гіперо-гіпонімні зв’язки. Це зокрема доводить класифікація 

О. Дзякович, яка виокремлює три типи супраграфемних засобів, серед яких такі:  

1) власне-шрифт: варіювання гарнітур шрифту, варіювання написання всередині 

гарнітур шрифту, тобто відмінності в характері написання, щільності, насиченості; 
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2) функційні еквіваленти шрифту: розрідження, лінійки;  

3) інші супраграфемні засоби: варіювання кольору та фону, використання 

нестандартної орфографії, марковані списки, використання в письмовому тексті незвичних 

елементів) [4, с. 143]. 

Своєю чергою, в текстах телереклами та кіноанонсів зазвичай використовуються два 

типи власне-шрифтів: 

1) шрифти класичної гарнітури (понад 350 написів), до яких прийнято 

уналежнювати шрифти групи Serif (Palantino, Garamond), а також брускові (Slab Serif), 

моноширинні (Courier), готичні (Century Gothic, Highway Gothic, Trade Gothic, Arial, Bell 

Centennial) шрифти [2, с. 97–99] (див. рис. 1 та 2): 

    
Рис. 1. Телереклама морозива «Моржо»   Рис. 2. Кіноанонс 

фільму «Люди Ікс» 

2) шрифти некласичної гарнітури (понад 100 написів), серед яких декоративні 

(Algerian, Chiller, Castellar) та рукописні (Script, Bradley Hand, Brush Script, Monotype Corsiva) 

шрифти [2, с. 100–103] (див. рис. 3 та 4): 

    
Рис. 3. Телереклама цукерок «Esfero»    Рис. 4. Кіноанонс 

фільму «Рокетмен» 

Як стверджує І. Городецька, різні типи шрифтів використовують для виділення 

певних фрагментів тексті [3, с. 68], у зв’язку із чим вони стають указівними знаками, тобто 

знаками-індексами із семіотичного погляду. Цей статус максимально уяскравлюється 

завдяки підкресленню та кольоровому виділенню шрифтів (див. шрифти першої групи), що є 

доволі частотним явищем і, за словами С. Нікітіної, служить «способом маркування та 

вираження логічного наголосу» [8, с. 30] як у рекламних текстах, так і текстах кіноанонсів, а 

також у випадках накладання на відеоряд людського почерку (напр., у рекламі пива «Перша 

приватна броварня» в кадрі з’являється пергаментний папір, на якому адресант пише слоган, 

звернений до цільової аудиторії: Для людей, як для себе. Андрій Мацола), хоч останнє є 

характерним винятково для текстів телереклами.  
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Впливова активність шрифтів, що визнається багатьма вченими сьогодення 

(С. Романюк, Д. Скнарьов, С. Тумський, а також Д. Бакеєва, К. Батаєва, О. Осетрова, 

І. Остапчук, А. Прилуцька, С. Сисоєва), має різнопланову наукову об’єктивацію. Так, 

наприклад, Г. Почепцов уважає, що впливовість шрифтів як візуальних знаків забезпечується 

їхньою «більшою довгочасністю та універсальністю» [9] порівняно з вербальними 

елементами комунікації. К. Батаєва стверджує, що «візуально оформлений зміст багатший за 

вербально оформлений, а тому швидше та глибше вкорінюється в підсвідомість людини» [1]. 

Ці тези доповнюють і розширюють А. Кур’янович та А. Драгунайте, на думку яких, графічна 

фіксація тексту за допомогою різних шрифтів використовується з метою «підтвердження 

достовірності інформації, що передається вербально» [6]. 

Однак нами помічено, що як у текстах телереклами, так і в текстах кіноанонсів 

домінують шрифти класичної гарнітури (наприклад, у рекламі шампуню «Pantene Pro-V», 

зубної пасти «Lacalut», сиру «Комо Тенеро»; в кіноанонсах фільмів «Хижак», «Форсаж», 

«Анна»). Їхнє превалювання, на нашу думку, зумовлено тим, що вони належать до 

високочитабельних гарнітур [2, с. 100], а отже, полегшують сприйняття інформації. 

Незважаючи на різний нахил, насиченість, ширину, розмір та ілюмінацію зазначених 

шрифтів, усе ж вони певною мірою маскують природну експресивність тексту завдяки 

відносно строгій конфігурації, наділяючи більшим сугестійним потенціалом вербальні 

одиниці, хоч, наприклад, «жирний шрифт викликає відчуття вагомості, масивності й 

надійності товару, а тонкий підкреслює його витонченість та точність» [3, с. 68]. 

Своєю чергою, шрифти некласичної гарнітури використовуються здебільшого в 

текстах телереклами (чай «Ліптон», соняшникова олія «Олейна», крем-мило «Шик») і 

зазвичай «передають позитивне налаштування й близькість стосунків» [8, с. 101] між 

учасниками рекламної комунікації, а в рекламі фемінної адресації (див., напр., рекламу 

помади «Mark Avon») створюють піднесений настрій. Неабияку роль вони відіграють і в 

увиразненні оригінальності рекламного тексту, забезпечуючи привернення уваги адресата до 

відповідно поданої інформації на екрані та створюючи, як говорить Н. Кутуза, «ефект 

задоволення» [7, с. 100], бо такі шрифти виступають своєрідними актуалізаторами графічної 

гри.  

Наведене вище дає підстави встановити спільні та відмінні лінгвосеміотичні й 

сугестійні параметри шрифтів, що функціонують у текстах телереклами та кіноанонсів. 

Відповідні аналітичні умовиводи представлено в табл. 1. 
 

Таблиця 1. Лінгвосеміотичні та сугестійні характеристики шрифтів у текстах 

телереклами та кіно анонсів: спільне та відмінне 

Параметри Шрифти в текстах 

телереклами 

Шрифти в текстах 

кіноанонсів 

Спільне 

1. Лінгвосеміотичний 

статус 

Знак-індекс 

2. Домінантний тип Класична гарнітура 

3. Сугестійний потенціал Привернення уваги, полегшення сприйняття інформації 

Відмінне 

1. Зв’язок із вербалікою 1. Презентація прагмонімів 1. Презентація фільмонімів  
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тексту («Тук») 

2. Презентація слоганів 

(Користі вдвічі більше) 

3. Презентація ключових 

слів тексту 

(Біль. Набряки. Втома) 

4. Презентація цін 

продукту 

(Лише за 299 грн.) 

5. Презентація імен 

знаменитостей у ролі камео 

(Віра Брежнєва – співачка) 

(«Король Лев») 

2. Презентація дати 

прем’єрного показу 

(У кіно з 29 листопада) 

3. Презентація імен 

акторів, які виконують головні 

ролі 

(Люк Еванс, Кіліан Мерфі, 

Теллен Міррен) 

4. Презентація режисерів 

(від режисера фільму «Люсі» 

та «Леон Кіллер») 

2. Впливові функції Інтимізація комунікації  Розслаблення, переконання 
 

Отже, серед низки супраграфемних засобів у текстах телереклами та кіно анонсів 

активно використовуються шрифти, причому більшою мірою шрифти класичної гарнітури, 

що в зазначених дискурсних продуктах мають однаковий лінгвосеміотичний статус та 

сугестійний потенціал. Їхня відмінність полягає в тому, що вони презентують різні типи 

вербальної інформації, а також шрифти в текстах телереклами мають виняткового сугестійну 

зорієнтованість, а шрифти в текстах кіноанонсів виявляють ще й персвазійні 

(переконувальні) потенції. Перспективу подальших досліджень убачаємо в здійсненні огляду 

інших супраграфемних засобів у рекламному та кінодискурсах крізь призму лінгвосеміотики 

та сугестивної лінгвістики. 
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Abstract: The article is devoted to the problem of determining the linguosemiotic and suggestive 

potential of fonts as supragraphic means of TV commercials and film announcements texts. In this regard, 

the author gived information about the semantic connections between the concepts of “supragraphemics” 

and “font”; identified the most common types of fonts in the TV commercials and movie announcements 

texts, determined their semiotic status and explained the suggestive potentials. 

Key words: supragraphemics, font, classical typeface, non-classical typeface, sign. 
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ТЕКСТОВІ ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ  

СТІВЕНА КІНГА (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «СЯЙВО») 
У статті розкрито сутність поняття «художній дискурс», а також шляхом огляду 

лексико-семантичного рівня (як найбільш впливового) тексту англійськомовного роману «Сяйво» 

С. Кінга та його українськомовного перекладу визначено головні текстові особливості художнього 

дискурсу письменника. 

Ключові слова: художній дискурс, іншомовні слова, терміни, сленгізми, вульгаризми, 

жаргонізми, розмовні слова, інвективи, діалектизми. 
 

Поняття «художній дискурс» (далі – ХД) по-різному витлумачується в наукових 

працях із лінгвістики, проте порівняно з іншими типами дискурсів найчастіше стає об’єктом 

зацікавлень учених. Підтвердженням цього є розвідки О. Бабелюк, Н. Голікової, 

Н. Кондратенко, О. Семенюка, а також З. Бандурко, І. Бехти, В. Бурбело, Л. Ковальчук, 

В. Куліш, М. Столяр, І. Хоменської та ін. Це тільки імена вітчизняних науковців. Закордонні 

дослідники не менш активно вивчають ХД, зокрема T. Van Dijk, C. MacCabe, S. Moslund, 

K. Newton, G. Steen. Завдяки зусиллям усіх вищеназваних учених світова спільнота дізналася 

про специфіку ХД значної кількості видатних митців слова, серед яких українські 

письменники та поети Т. Шевченко, І. Франко, П. Загребельний, М. Хвильовий, В. Шевчук, 

В. Шкляр та ін., а також і зарубіжні автори М. Атвуд, С. Агерн, О. Вайльд, О’Генрі, 

С. Кінселла, К. Менсфілд, В. Моем, Г. Свіфт та ін. Нещодавно почалися з’являтися праці, 

присвячені питанням організації ХД й американського письменника С. Кінга, який працює в 

різних жанрах. Однак наявні праці висвітлюють лише окремі дискурсні аспекти творів (і 

текстів) письменника, наприклад, психолінгвістичні особливості мовлення персонажів 

романів С. Кінга (див. працю В. Ницполь). Окрему увагу приділено специфічній лексиці, що 

функціонує у творах письменника, а саме лайкам (див. працю Т. Золотаренко), жаргонам і 

mailto:sashyla031098@gmail.com
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вульгаризмам (див. працю Т. Ломтєвої); розглянуто певні стилістичні (О. Черевченко) та 

лінгвокультурологічні (Т. Фальчинська) засоби текстотворення. Проте комплексних 

досліджень, які б були своєрідним узагальненням і систематизацією відомостей про ХД 

С. Кінга, ще не проводилося.  

Актуальність роботи пояснюється необхідністю здійснити комплексне дослідження 

текстових (і лексико-семантичних передусім) особливостей ХД С. Кінга, тому що відповідне 

питання в науці допоки є нерозв’язаним. Ще більшою мірою посилює актуальність і той 

факт, що дослідження здійснюється на матеріалі як оригіналу роману С. Кінга «Сяйво», так і 

його українськомовного перекладу, що також у зазначеному аспекті ще не вивчалися 

науковцями. 

Мета статті – виявлення текстових особливостей ХД С. Кінга, насамперед виражених 

на лексико-семантичному рівні в романі «Сяйво». Досягнення цієї мети передбачає поетапне 

розв’язання нами низки завдань, а саме: 1) розкрити сутність центрального поняття 

дослідження – ХД; 2) визначити текстові особливості роману «Сяйво» С. Кінга (насамперед 

на лексико-семантичному рівні); 3) встановити, які засоби актуалізації ХД С. Кінга є 

найбільш продуктивними в оригінальному тексті та тексті перекладу, й вказати на їхнє 

використання під час створення інформаційних веб-сайтів. 

Об’єктом дослідження ми обрали ХД С. Кінга, а предметом – лексико-семантичні 

одиниці як актуалізатори його текстових особливостей. 

Джерельною базою став роман «Сяйво» С. Кінга, написаний 1977 р. у жанрі 

психологічного жаху та готичної літератури (для безпосереднього аналізу використано як 

оригінальний (англійськомовний) текст загальним обсягом у 672 сторінки, так і його 

українськомовний переклад, виконаний І. Андрусяком). Фактичний матеріал – понад 800 

лексем, які вказують на текстові особливості ХД письменника. 

Як ми вже зазначали вище, поняття ХД не має єдиного визначення. Зокрема 

Н. Голікова витлумачує його як «комунікативний акт, що виникає внаслідок взаємодії 

письменника з читачами, опосередкованої художнім текстом (текстами), у якому закодовано 

інтенції адресанта, розшифровувані реципієнтами за допомогою авторських 

мовностилістичних засобів» (Голікова, 2019: 8). Це означає, що з метою встановлення 

текстових особливостей будь-чийого ХД ми маємо звернути увагу передусім на стилістику 

тексту (чи текстів). І. Корольов схиляється до думки, що компонентами ХД є «конкретні 

висловлювання діалогічної чи монологічної форми з наявними в них численними 

кореляціями історичного, соціального, психологічного чи культурологічного змісту, які в 

структурі тексту реалізують часовий аспект, інтеракції між партнерами, відповідно до типу 

дискурсу, а також простір, в якому він відбувається, значення, які він експлікує, 

використовує, репродукує або перетворює» (Корольов, 2012: 297). В цій тезі, як ми 

розуміємо, зроблено акцент на тому, що визначення текстових особливостей ХД варто 

розпочинати з відповідного аналізу синтаксичних конструкцій. Однак T. Van Dijk у своїх 

працях доводить інше, наполягаючи на тому, що «часто художні твори … за своїми 

мовними, граматичними та стилістичними ознаками несуттєво відрізняються, а іноді й 

узагалі ніяк не відрізняються від інших типів дискурсів. При визначенні поняття художнього 

дискурсу важливу роль відіграють не ці ознаки, а безпосередньо його прагматичні функції» 
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(Dijk, 1981: 101). Саме ця думка є пріоритетною для нашого дослідження, а також і думка 

О. Семенюка, який твердить, що метою ХД є «вплив письменника на систему цінностей, 

знань та переконань читача за допомогою свого твору» (Семенюк, 2019: 8).  

Приймаючи вищеописані позиції науковців, у межах цієї статті ми все ж зупинимося 

на детальному розгляді тексту як системи засобів різних мовних рівнів, що служать для 

актуалізації ХД. При цьому особливу увагу приділимо лексико-семантичному рівню 

текстової організації ХД, тому що в праці О. Щербак стверджується, що саме лексико-

семантичний рівень є засобом «конструювання сугестивних текстів» (Щербак, 2018: 56), 

тобто впливових. Це означає, що досягнення мети ХД відбувається передусім за допомогою 

лексем.  

Лексико-семантичний рівень тексту роману «Сяйво» С. Кінга, крім широкої палітри 

маркерів загальновживаної лексики, що стосуються різних тематичних груп, уміщує і такі 

одиниці (за спадною): 

– іншомовні слова – «слова, запозичені з інших мов» (Єрмоленко, 2001: 71) (понад 

225 випадків). У досліджуваному тексті найбільша кількість іншомовних слів стосується 

латини (A roque court, a topiary full of hedge animals out front, what next?, де виділене слово 

має таке значення: «the art of cutting bushes into attractive shapes, especially of animals and birds, 

or bushes shaped in this way» (Cambridge Dictionary, 2020)), дещо менше запозичень із 

французької (He jumped at that. It was as if that thought had come from outside, insectile, buzzing, 

softly cajoling, де виділене слово означає «to persuade someone to do something they might not 

want to do, by pleasant talk and (sometimes false) promises» (Cambridge Dictionary, 2020)), 

найменше – з італійської (In the hills, the snow was falling faster and more furiously than 

Hallorann had ever seen (which was, perhaps, not to say a great deal, since Hallorann had seen as 

little snow as he could manage in his lifetime), and the wind was blowing a capricious gale – now 

from the west…, де значення виділеного слова таке: «changing mood or behaviour suddenly and 

unexpectedly» (Cambridge Dictionary, 2020)) та грецької (“That there is all your plumbin 

schematics”, he said, де виділено слово вживається в значенні «showing 

the main form and features of something, usually in the form of a drawing, in a way that helps 

people to understand it» (Cambridge Dictionary, 2020)) мов. У тексті перекладу роману ці та 

решта іншомовних слів, що, проте не є маркерами зниженої лексики, вживаються без 

лексичних замінників чи описових конструкцій, а також без спотворення чи увиразнення 

їхнього значення;  

– терміни – «слова або словосполучення, що вживаються для точного вираження 

поняття з якої-небудь галузі знання – науки, техніки, мистецтва, політики тощо» (Єрмоленко, 

2001: 183) (понад 80 випадків): – Pressure gauge is here. The boiler stood on four cement blocks, 

a long and cylindrical metal tank, copper-jacketed and often patched. “The thermostats upstairs” – 

Jack began. Без будь-яких трансформацій ці та інші термінологічні поняття функціонують і в 

тексті перекладу: – Ось він, манометр. Котел – довга циліндрична ємність із металу з 

мідним покриттям, весь у заплатах – був установлений на чотирьох цементних блоках. – 

Термостати нагорі... – почав Джек. Крім фізичних і технічних термінів, у романі 

представлена також і медична термінологія, однак у меншій кількості: I thought, the odds were 

very high that it would be something less urgent than a fractured skull or an accident with one of 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/art
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/cutting
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/bush
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/attractive
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/shape
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/especially
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/animal
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/bird
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/bush
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/shaped
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/persuade
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/want
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/pleasant
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/talk
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/false
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/promise
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/changing
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/mood
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/behaviour
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/suddenly
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/unexpectedly
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/showing
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/main
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/form
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/feature
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/form
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/drawing
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/help
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/people
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/understand
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the power tools or some sort of convulsion. A serious case of the flu, pneumonia, a broken arm, 

even appendicitis. The feeling of claustrophobia is externalized as dislike for the people you 

happen to be shut in with. (Якщо й станеться неприємність, думав я, слід сподіватися, це 

буде не настільки серйозно, як проломлений череп, нещасний випадок з електроприладами 

або які-не-будь судоми. Серйозний випадок грипу, запалення легенів, зламана рука, навіть 

апендицит. Зовні клаустрофобія проявляється як ворожість до людей, з якими вас 

замкнули). Ще менше зафіксовано філологічних термінів, наприклад: Danny knew that this 

was one of the worst epithets his father could summon, що в перекладі відтворено за допомогою 

прямого відповідника – «епітет»; 

– лексеми розмовно-побутового стилю з різною семантикою та морфологічним 

статусом (понад 100 випадків) зазвичай у тексті перекладу замінюються на літературні 

відповідники. Проте у випадку That's what they pay him twenty-two thousand bucks a season for, 

and as much as I dislike the little prick, he earns it, де виділено слово позначає грошову 

одиницю – «долар», у перекладі замість розмовної лексеми чи її літературного відповідника 

містить сленгізм: За це йому й платять двадцять дві штуки в сезон, і, хоч я терпіти не 

можу цього поганця, слід визнати, він своє відпрацьовує;  

– сленгізми – «варіант професійної мови; слова та вирази, що використовуються у 

спілкуванні людей різних вікових груп, професій, соціальних прошарків» (Єрмоленко, 2001: 

160) (понад 70 випадків): This guy is a real heavyweight, де виділене слово має таке значення: 

«a person or thing that is important or serious and that other people notice» (Cambridge Dictionary, 

2020). У цьому випадку в тексті перекладу ми зустрічаємося з уживанням приближеної за 

зазначенням лексеми: А він, бач, і справді неабищо, хоч в українській мові є відповідник – 

«цабе». Інший випадок: That Ullman, he manages some honky-tonky resort place down in 

Florida in the off-season, and he caught a plane up to Denver and hired a sleigh to take him up 

here from Sidewinder because the roads were closed – a sleigh, can you believe that?, у якому 

виділене слово означає «a noisy, cheap bar with loud jazz or country (= traditional) music» 

(Cambridge Dictionary, 2020). Однак перекладач, подаючи українськомовний варіант тексту, 

вдається до використання описових конструкцій з уточненнями: Коли сезон закінчується, 

Уллман управляє якимось паскудненьким дешевим курортом у Флориді, то він – літаком у 

Денвер і найняв сани, щоб дістатися сюди із Сайдвіндера, бо дороги були перекриті... сани, 

можете собі уявити?; 

– вульгаризми (понад 40 випадків), що вживаються в оригіналі, зазвичай 

відтворюються в тексті перекладу за допомогою або вульгаризмів (друге виділене слово в 

прикладі), або за допомогою розмовних слів (перше виділене слово): and her hair's dyed just 

as red as a whore's stoplight, tits saggin just about down to her belly button on account of she ain't 

wearin no brassy-ear, big varycoarse veins all up and down her legs so they look like a couple of 

goddam roadmaps, the jools drippin off her neck and arms an hangin out her ears (С. Кінг) – а 

патли фарбовані начервоно, як ліхтар над борделем, цицьки висять до пупа, бо ж ніякого 

ліфчика в неї немає, вени на ногах здоровенні, точнісінько тобі мапа з атласу доріг, 

брильянти і на шиї, і на руках, і у вухах бовтаються (І. Андрусяк); 

– жаргонізми – слова, що «використовуються для надання експресивного 

забарвлення назвам предметів чи явищ, важливих для членів соціальної групи, які 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/person
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/important
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/serious
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/people
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/notice
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/noise
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/cheap
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/bar
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/loud
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/jazz
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/country
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/traditional
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/music
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послуговуються певним жаргоном» (Єрмоленко, 2001: 60) (понад 30 випадків): Shit is a 

vulgar word. Nice people don't say it, де виділено слово розуміється як «the solid waste that is 

released from the bowels of a person or animal» (Cambridge Dictionary, 2020), і в перекладі воно 

представлено без перекладацьких трансформацій, тобто дослівно: Лайно – вульгарне слово. 

Хороші люди так не кажуть; 

– інвективи – «образливі слова, лихослів’я, лайки, вербальний замінник фізичної 

агресії, своєрідний емоційний розряд, до якого люди вдаються під час сильного 

психологічного напруження» (Єрмоленко, 2001: 53) (понад 25 випадків із повторами). 

Наприклад: Jack Torrance thought: Officious little prick. У наведеному прикладі виділене слово 

актуалізує одне зі своїх значень – чоловічий статевий орган (Cambridge Dictionary, 2020), а в 

поєднанні з прикметниками, що характеризують особу, сприймається вже не як жаргонний 

чи сленговий маркер, а як образа. Однак в українському перекладі його замінено лише 

маркером фамільярності: Джек Торренс подумав: «Але ж і настирний цей курдупель», що 

вжито в значенні «коротун, куций» (Білодід, 1970: 407). Однак ми фіксуємо і протилежні 

випадки, коли в оригіналі тексту автор використовує літературне слово, а в перекладі його 

замінено інвективою. Наприклад: The hommasexshuls, that’s who (С. Кінг) – Підараси, ось 

хто (І. Андрусяк). Також є випадки, коли просторічні вигукові твердження С. Кінга в 

українському перекладі представляються за допомогою власне інвектив: Here's this woman, 

must be sixty fuckin years old–my age! (С. Кінг) – Хоч би й та пані — шістдесят траханих 

років, моя ровесниця! (І. Андрусяк); 

– діалектизми – «слова, що вживають на певній території» (Єрмоленко, 2001: 215) 

(10 випадків), наприклад: I admire that, as long as the fella ain't one of those fairy-boys. 

Виділене слово на певних територіях позначає чоловіка або сексуального партнера чоловічої 

статі, бойфренда (Cambridge Dictionary, 2020). 

Ми також додамо, що вищенаведена систематизація текстових особливостей ХД 

С. Кінга, насамперед лексико-семантичного рівня, ввійшла до одного із змістових блоків 

інформаційного веб-сайту з назвою «Художній дискурс Стівена Кінга». Цей сайт 

представляє собою узагальнену інформацію про основні терміни та методики, що 

використовуються для дослідження ХД, у тому числі й С. Кінга. Також він містить 

вкладення з ілюстративним матеріалом, що відповідає категоріям синтезованої нами до 

цього класифікації текстових засобів, за якими визначаються особливості ХД, та які 

подаються у вигляді легких для сприйняття схем і таблиць. Тому через свій синтезований 

характер та простоту в користуванні цей веб-сайт, безсумнівно, стане допоміжним 

матеріалом для студентів спеціальності «Філологія» («Прикладна лінгвістика»), які 

навчаються передусім у Національному університеті кораблебудування імені адмірала 

Макарова та вивчають такі дисципліни, як «Історія зарубіжної літератури», «Основи 

лінгвокультурології» та «Стилістика англійської мови». 

Отже, ХД С. Кінга відзначається використанням, крім загальновживаної лексики, 

також і специфічних слів, зокрема це підтверджує його роман «Сяйво». Найактивнішими за 

кількістю вживань маркерами є іншомовні слова та терміни. Їх автор, на нашу думку, 

використовує для зумовлення в читача стану шокованості. Саме ці категорії слів 

відтворюються в українськомовній версії роману за допомогою точного перекладу. Інші 
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категорії специфічних слів, що мають дещо меншу кількісну представленість і виконують 

оцінну, соціально-розрізнювальну та експресивну функції, у тексті перекладу зазнають уже 

перекладацьких трансформацій. Однак специфіка ХД С. Кінга при цьому не спотворюється, 

тому що перекладач використовує ті самі лексичні інструменти, що і С. Кінг, проте інколи й 

у тих випадках, де сам автор описував художню реальність доволі нейтрально.  
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