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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСЛЯТОЛОГІЇ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА 

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 

 

УДК 81'373.612.4(045) 

К.В. Волощук  

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ  

 

ВИДИ ПЛЕОНАЗМІВ У НАУКОВОМУ ТЕКСТІ 

У статті розглянуто функціональну роль плеоназмів у сучасних наукових 

текстах англійської мовної спільноти. Показано, що плеоназми є 

надлишковими семантико-синтаксичними елементами наукових текстів. 

Наведене припущення, що стрімкий розвиток плеоназмів відбувається 

паралельно з погіршенням мовної культури і обидва явища досить яскраво 

висвітлюються в засобах масової інформації.  

Ключові слова: плеоназм, тавтологія, наукова література, переклад, 

англійська мова. 

Постановка проблеми. В останні десятиліття перекладачам наукової 

інформації все частіше доводиться стикатися з неякісними текстами, особливо 

перекладеними англійською мовою. Однією з проблем, яка видається навіть 

непомітною на перший погляд, є явище плеоназму. Мовна надлишковість не 

лише ускладнює подання інформації, дуже часто вона стає на заваді чіткому 

викладу думок. Особливо помітною ця проблема є в наукових текстах, які 

апріорі спрямовані на використання чіткої, прозорої манери викладу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Явище плеоназму є складною 

лінгвістичною проблемою, незважаючи на тривалу історію її дослідження. В 

античній стилістиці та граматиці плеоназм оцінювався по-різному: Квінтіліан, 

Донат, Діомед визначали його як перевантаження мови зайвими словами, тобто 

як стилістичний порок. Відомий британський лінгвіст Девід Крістал вважав 
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плеоназми тавтологією, що узгоджується з більш ранніми трактуваннями 

плеоназмів і тавтології.  

Спроби осмислити  вище плеоназму робили О.А. Зайц, О.Я. Ляховецька, 

Г.М. Кацнава, А.М. Бушуй, Е. Guerlich та ін. Водночас залишається багато 

малодосліджених аспектів мовної надлишковості, зокрема у сфері наукової 

літератури. Актуальність наведеного дослідження зумовлена високою 

частотністю побутування плеонастичних сполучень у нехудожніх текстах, 

особливо в перекладних наукових та науково-популярних виданнях, перед тим 

як вони потрапляють на мовне редагування. 

Мета статті полягає у типологізації плеоназмів у науковому тексті з 

урахуванням як власне мовних, так і дискурсивних чинників їхнього 

функціонування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Однак, незважаючи на 

величезну кількість робіт, в мовознавстві досі немає єдиної спільної теорії 

плеоназму. Наявність розбіжностей серед науковців, які вивчають поняття 

плеоназму, проявляється у відсутності загальноприйнятого визначення цього 

терміну, у постійній плутанині з іншим явищем – тавтологією, у погано 

розробленій номенклатурі плеонастичних конструкцій, у неоднорідності думок 

про мовний статус плеоназмів та деякі інші проблеми. 

Проведений аналіз словникових визначень терміна «плеоназм» та праць 

фахівців-філологів, які займаються дослідженням даної теми, дозволив 

уточнити понятійний апарат досліджуваного явища. В. Даль, зокрема, визначає 

«плеоназм» як багатослівність, повтор. 

Якщо підсумувати всі дослідженні значення поняття «плеоназм», можна 

сказати, що це так званий дефект мовлення, що означає вживання близьких за 

значенням слів, які є зайвими.  

Явище плеоназмів можна вважати найбільш поширеним у сфері науково-

технічного перекладу. З лінгвістичної точки зору відмінні риси науково-

технічної літератури поширюються на її стиль, граматику та лексику. За своїм 

стилем науково-технічна література може бути як формальною, так і логічною.  
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Плеоназм як мовна аномалія вказує на недостатню стилістичну та 

семантичну компетенцію автора. Існує два протилежні прийоми перекладу, які 

зустрічаються під час передачі плеоназму в науково-популярних текстах – це 

конкретизація та генералізація [1, c.204]. Через науковість таких текстів 

перекладачеві необхідно то звужувати, то розширювати значення мовного 

явища.  

Іваницька Н.Б. стверджує, що загальне „занурення” у новітні інформаційні 

технології і нехтування традиційними формами та методами навчання створює 

підґрунтя для небажаного зниження ролі глибоких, фундаментальних 

академічних знань, оволодіння якими є необхідною передумовою формування 

перекладацької компетенції [2, c.3]. 

Найчастіше при перекладі плеоназмів у наукових текстах використовують 

такі перекладацькі прийоми, як додавання, генералізація, конверсія, 

калькування. Їх широке застосування пов’язане в першу чергу зі складністю 

передачі різних наукових термінів. Окрім того, перекладачі застосовують 

багато граматичних трансформацій для того, щоб зробити науковий текст 

доступним та наочним.  

Плеоназм пов'язанийі з використанням надмірної кількості граматичного 

або лексичного забезпечення змісту даного поняття. Проте зазначимо, що це 

явище можна трактувати як негативне, так і  позитивне забарвлення.  

До основних причин виникнення та існування явища плеоназму можна 

віднести наступні: 

 • бажання видати будь-яку думку вагомішою шляхом втілення її в довгі та 

помпезні речення (наприклад: She made the statement that she was approaching на 

відміну від She said she was approaching); 

 • неспроможність підібрати відповідне слово чи конструкцію з метою 

уникнення низки непотрібних слів та словосполучень (наприклад: "if" на 

відміну від "on condition that", "then" на відміну від "at the point in time"); 

 • вживання надмірної кількості пасивних конструкцій, які містять більше 

слів аніж їх активні відповідники (наприклад: The students selected "The 
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strategies of eliminating wordiness" as the theme for the next lecture" на відміну від 

The strategies of eliminating wordiness" was selected as the theme for the next 

lecture) [4, c.712]. 

В англійській мові, зокрема, є принаймні два терміни для позначення 

багатослівності, серед яких можна виділити «wordiness» і «redundancy». 

Перший з них використовується для позначення надлишку слів, який дійсно 

необхідний автору для повного опису того чи іншого поняття, а другий 

використовується для позначення словосполучення або конструкції, в якій 

слова або слова підібрані з метою уникнення неправильного розуміння 

важливої для автора думки. 

В англомовних наукових текстах, у межах яких ми досліджуємо це явище, 

можна зустріти різні види плеоназмів, а також лексичні надлишки, зумовлені 

належністю мовлення до власне наукової царини. Різноманітні вияви 

плеоназмів систематизуємо так: 

1. Кількаслів’я  — уживання кількох слів замість одного. 

2. Навколослів’я  — уживання описових зворотів або визначень 

замість прямих назв. 

3. Зайвослів’я  — уживання непотрібних або необов’язкових слів, 

зокрема: 

3.1. «універсальних» термінів, 

3.2. штампів. 

4. Словоповтори (тавтології) — невиправдані повтори в одному реченні: 

4.1. того самого слова, 

4.2. спільнокореневого слова, 

4.3. того самого змісту іншим словом, 

4.4. того самого змісту іншими словами.  

Загалом плеоназми можна поділити на: 

- Обов’язкові – ті, які зумовлені мовною системою; 

- Факультативні; 

- Стилістичні – ті, які зумовлені виразною метою висловлювання. 
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За своєю структурою плеоназми можуть поділятися на ті, які складаються 

з одного, двох, трьох або більше слів. Наприклад: 

1) Bare-maked: The old man ran bare naked through the streets [8, c.572] – 

Старий біг голим по вулицях; 

2) earlier in time: The Beatles were popular earlier in time than the Rolling 

Stones -  The Beatles були популярними раніше за The Rolling Stones [8, c.572]; 

Плеоназми також поділяються на такі види як:  

- синтаксичний плеоназм – в тому випадку, коли граматика робить окремі 

слова необов’язковими: I know that you are coming - у цій конструкції 

сполучник that є надлишковим, тому його можна упустити; 

- семантичний плеоназм – являє собою більш важливе значення для 

теоретичної лінгвістики, оскільки це питання стилю, а не граматики. 

До лексичних плеоназмів можна віднести не лише сполучення з 

атрибутивно-означальними відношеннями, у яких зазвичай перший компонент 

виокремлює, уточнює або підсилює значення базового компонента, а й 

поєднання відносно незалежних компонентів.  

Словосполучення з комплементарними відношеннями є усталеними 

виразами в англійській мові, наприклад: 

 The steps involved in opening the emergency door confuse me each and every 

flight; pull this handle down, pull up and across with another handle, tilt the door 

clockwise to an angle of 37 degrees bottom-side up [9,c.57]. 

В зазначеному прикладі словосполученя each and every (‘усякий і кожен’) є 

плеоназмом, який з’єднаний сурядним зв’язком. Компоненти each та every є 

синонімами та разом утворюють плеонастичне усталене словосполучення, 

мають чітко зафіксоване положення один щодо одного й не допускають 

перестановки. 

Досить поширеними плеоназми є у науковій сфері, де вони відіграють роль 

мовного стандарту для цієї галузі або відображають певне значення, яке відоме 

лише фахівцями в тій чи іншій галузі. Наприклад, така лексика зустрічається в 

англомовних юридичних документах:   
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- The contract was declared null and void.- Контракт був визнаний 

нульовим та недійсним; 

- your terms and conditions of employment – ваші умови працевлаштування.  

Існує ряд випадків використання плеоназмів, які є недорeчними, особливо 

у науковій літературі. Зокрема про це свідчить приклад із досить популярного 

сайту для фінансистів, який має назву «Investipedia»:  

Cars that depreciate in value the most, 

де плеоназмом можна вважати “todepreciate in value”, що за значенням 

абсолютно ідентичне виразу “to depreciate”. 

Плеонастичні явища зустрічаються і в фундаментальних академічних 

виданнях, які проходять всі етапи редагування та перевірки. The Cambridge 

Economic History of Modern Britain – одне з академічних багатотомних видань, 

де можна зустріти не зовсім доречне використання плеоназмів. Наприклад: 

During the 160 years from 1681 to 1841 the English population almost trebled 

in size from 5.1 to 14.9 million. [10, c.224] - За 160 років з 1681 по 1841 рік 

населення Англії майже потроїлося з 5,1 до 14,9 мільйонів. 

де плеоназм яскраво виражений у формі виразу  «двадцять градусів тепла з 

позначкою плюс». 

Приклади недоречного використання деяких видів плеоназмів 

зустрічаються в наукових виданнях, пов’язаних з економічною сферою 

діяльності:  

1) Many failed. Others. merged together to try to stay competitive. – Багатьом 

не вдалося. Інші. об’єдналися, щоб спробувати залишатися 

конкурентоспроможними. 

2) The Sherman Act provides criminal penalties, which are commonly applied in 

price-fixing cases, that is, when groups of firms join together and collude to raise 

prices. – Закон Шермана передбачає кримінальні покарання, які зазвичай 

застосовуються у випадках фіксації цін, тобто коли групи фірм об’єднуються 

разом і змовляються з метою підвищення цін. 
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3) Note that there is no information contained in Nash behavior if the subject 

does not look at MIN, so all notMIN observations will henceforth be pooled together 

into one category. – Зауважте, що інформація про поведінку Неша не 

міститься, якщо суб’єкт не дивиться на MIN, тому всі спостереження 

notMIN відтепер будуть об’єднані в одну категорію. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, розглядаючи 

явище плеонастичності в мові, треба виходити з того, що існує стилістично 

виправдана надлишковість, яка становить норму, і надлишковість, яка порушує 

норми стилю. Тому проблема плеоназмів потребує подальших детальних 

досліджень, через те, що ці мовні засоби можуть бути як припустимими так і 

неприйнятними у науковій літературі. Використовуючи англомовний науковий 

матеріал, потрібно звертати велику увагу на його переклад, оскільки 

ймовірність наявності лексико-граматичних помилок є досить високою. У 

художніх і публіцистичних творах плеоназм здатний слугувати джерелом 

образності й емоційного впливу. Натомість у науковому дискурсі плеоназми 

часом допомагають уточнити поняття, виділити важливий аспект, роз’яснити 

суть. Однак деякі лексичні надлишки, приклади яких були наведені в цій статті, 

звісно ж, не є комунікативно доцільними. 
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А.О. Дорожанська  

здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

  

ДЕТЕКТИВНИЙ ФІЛЬМ ЯК ОБ’ЄКТ ПЕРЕКЛАДУ  

(НА МАТЕРІАЛІ СЕРІАЛУ BBC "ШЕРЛОК" ("SHERLOCK")) 

У статті проаналізовано особливість детективного жанру кіно та 

кінотекстів. Автором охарактеризовано телесеріал «Шерлок»(«SHERLOK»), 

його особливості як сучасного кримінально-детективного телесеріалу з 

елементами драми.  
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Ключові слова: кінофільм, детективний фільм, серіал, телесеріал, серіал 

«Шерлок» («Sherlok»), кінопереклад. 

Формування проблеми та обґрунтування актуальності її розв’язання. 

Завдяки бурхливому розвитку кіноіндустрії, що має місце протягом останніх 

десятиліть, одним із найперших завдань, яке стоїть перед сучасними 

перекладачами, є переклад аудіовізуальної продукції. Попри те, що кінодискурс 

став об’єктом перекладацьких досліджень відносно недавно, наразі цьому 

питанню приділяється багато уваги у зв’язку з його актуальністю та 

практичною потребою у розробці теоретичних засад якісного та 

конкурентоспроможного кіноперекладу.  

Специфіка мови кіно та кіноперекладу є об’єктом дослідження філологів 

невипадково. Кінофільми, функціонуючи у просторі і часі, створюють 

унікальну художню модель життя у всьому різноманітті її проявів і поряд із 

художньою літературою, публіцистикою, безпосереднім спілкуванням із 

носіями мови є джерелом мовознавчої і культурознавчої інформації. 

Сьогоденна кіноіндустрія є потужним засобом формування масової культури. 

Вона активно розвивається і потребує фахівців для перекладу [1, с. 103]. 

Цією публікацією ми маємо на меті проаналізувати особливості 

детективного фільму як об’єкту перекладу на основі кіноматеріалу 

детективного телесеріалу.  

Об’єктом нашої роботи є популярний в Україні та світі телесеріал 

«ШЕРЛОК» («Sherlok»), що є екранізацією детективних романів про слідчого 

Шерлока Холмса британського письменника Артура Конана Дойла. 

Слід зауважити, що для нинішнього перекладознавства означена проблема 

не є новою і була проаналізована у працях Л. Бархударова, М. Берді, Д. 

Бузаджі, В. Виноградова, В. Горшкової, Г. Денісової, Н. Іваницької, М. 

Єфремова, В. Комісарова, В. Красних, В. Крупнова, Ю. Лотмана, Р. Матасова, 

О. Самохвал,  Г. Слишкіна, М. Снєткова, Л. Терещенко, Н. Тимощук та ін.  
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Детективні  серіали набули популярності лише в останні десятиріччя, саме 

тому їх дослідження, а саме особливостей їх перекладу є досить новою галуззю 

досліджень. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Кіно є не лише засобом 

передачі інформації, але й видом мистецтва, що має на перший погляд 

ненав’язливий, однак потужний вплив на формування свідомості людини. З 

огляду на те, що переважна більшість кінострічок створюється англійською 

мовою, виникає проблема їх перекладу. Однак, доцільно одразу зауважити, що 

кінопереклад передбачає не лише власне переклад діалогічного мовлення 

персонажів, але й культурну адаптацію кінофільмів з метою зробити їх 

зрозумілими для глядачів.  

«Шерлок» («Sherlok») – це британський таємничий кримінально-

драматичний детективний телесеріал, заснований на детективних оповіданнях 

британського письменника Артура Конана Дойла про Шерлока Холмса. Події в 

серіалі розгортаються в сьогоденні. У спеціальному випуску події сюжету 

розгортається у вигляді фентезі вікторіанського періоду, що стає більш схожим 

на оригінальну історію про детектива Шерлока Холмса. 

Мовлення персонажів серіалу «Шерлок» / “Sherlock” містить безліч 

стилістичних особливостей, які підкреслюють розмовність, наближеність 

кінодіалогів до реального мовлення носіїв мови. При відтворенні таких 

стилістичних засобів перекладач має залучати безліч перекладацьких прийомів 

та стратегій, щоб відтворити експресію, стилістику та функціональні 

особливості таких мовних засобів. Наприклад, висловлювання одного з 

другорядних персонажів серіалу містить у собі еративи – навмисні помилки, які 

покликані підкреслити низький рівень освіченості, приналежність героя до 

кримінальних кіл суспільства: “She’s always getting at me, saying I weren’t a real 

man” [6] / «Вона весь час до мене чіпляється, каже, що я типу не мужик» [5]. У 

вихідному тексті жаргонне мовлення персонажу розкрите переважно через 

скорочення слів (“she’s, weren’t”) та сленгове “real man”, то в українському 
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перекладі використовується більш стилістично насичені мовні засоби (слово-

паразит «типу», жаргонізми «мужик», «чіплятися»). 

Досить активно при перекладі кінотексту використовується прийом 

компенсації, наприклад: 

– And what about John Watson? 

– John? 

– Mm. Have you seen him? 

– Oh, yes, we meet up every 

Friday for fish and chips! [6]. 

– А як Джон Ватсон? 

– Джон? 

– Ви бачитеся? 

– О, так, щоп’ятниці до 

Макдональдсу разом ходимо [5]. 

Перекладач звертає увагу на наявність лінгвокультурної інформації у 

вихідному тексті – “fish and chips”. Риба та чіпси – національна британська 

страва, яка є фастфудом та яку дуже люблять місцеві жителі. У вихідному 

кінотексті згадка такої культурної реалії містить значення якогось популярного 

фастфуду. Тому при перекладі використовується засіб компенсації – а саме, 

функціональний аналог, який дозволяє зберегти функції такої реалії у тексті 

перекладу. 

Лілія Терещенко, аналізуючи помилки в аудіовізуальному перекладі 

наводить такий приклад з серіалу “Sherlock”. В одному з епізодів головний 

герой купує на вулиці традиційну британську страву fish and chips, яку 

перекладач російськомовної версії плутає з американською лексемою chips і 

перекладає як “чіпси”. На слушну думку вченої, «цієї помилки можна було б 

уникнути, якби перекладачі уважно переглядали фільм перед тим, як 

працювати з текстом, а варіанти перекладу, котрі спадають на думку, але 

викликають когнітивний дисонанс, дивують протиставленням лінгвального та 

нелінгвального планів, перевіряли б з додатковою ретельністю, адже більшість 

з них виявляються так званими “хибними друзями перекладача”» [3, c. 171].  

Наведемо ще один приклад нерозуміння вихідного тексту перекладачем, 

що призводить до помилки у перекладі: “Look, this is a six. There’s no point in my 

leaving the flat for anything less than a seven, we agreed” [6] / «Слухай, зараз 

шість. Від мене мало толку, якщо я виходжу раніше семи. Ми ж домовились» 
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[5]. У цьому випадку перекладач неправильно декодував подану в тексті 

оригіналу інформацію, прийнявши використані числівники за вказівку часу. 

Однак, насправді у фразі йде мова про показники за спеціальною шкалою 

«цікавинки справ», яку кіногерой Шерлок створив для себе. Ця шкала 30 

включає цифри від 1 до 10, де 1 –це найбільш нецікаве розслідування, 10 – 

найцікавіша справа. Ця система допомагає йому в розстановці пріоритетів та 

завдань. Таким чином, переклад має точно вказувати глядачу на те, що мова 

йде саме про цю шкалу. 

М. Шевченко вказує, що переклад кінотексту значною мірою схожий на 

переклад художньої літератури [4, с. 88]. Втім вагомими є й відмінності цих 

двох напрямів перекладацької діяльності. Зокрема, кінопереклад є більш 

вільним, ніж переклад художньої літератури, адже перекладачу вже не треба 

відтворювати індивідуальний стиль автора, зберігаючи його концепцію. 

Головна задача кіноперекладу – це смислове та інтонаційне супроводження 

всього, що відбувається на екрані. Однак обмеження кінотексту зумовлені 

специфікою дубляжу – перекладач має не просто зберегти оригінальний зміст, 

але й підібрати фрази однакової довжини. Глядач не має помічати, що фрази 

героїв довші чи коротші за висловлювання мовою перекладу, а тому 

перекладач має адаптувати текст перекладу під мовлення героїв, а в ідеалі – 

навіть накласти їх на рух губ персонажів, щоб досягти максимальної 

ідентичності та забезпечити комфортний перегляд кінофільму [2, c. 171]. 

Оскільки переклад повинен підлаштовуватися під аудіо-доріжку та враховувати 

ізохронію, при перекладі може обмежуватися розмір фрази перекладу, 

наприклад: “I know you’re an Army doctor and you’ve been invalided home from 

Afghanistan” [6] / «Я знаю, ви – військовий лікар, який служив в Афганістані» 

[5]. 

Висновки. Отже, чи не найхарактернішою рисою кіно є його особлива 

мова. В широкому сенсі, мова фільму є способом спілкування режисера з його 

аудиторією. Вона складається з багатьох аспектів: місця дії, слів акторів, 

фонової музики, різноманітних звуків, візуальних та звукових ефектів. У 
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вузькому розумінні – це діалоги між героями кінострічки. На відміну від 

звичайного написаного тексту, фільм сприймається не лише візуально, але й на 

слух, тому очевидною необхідністю для перекладача є вміння синхронізувати 

текст перекладу із тим, що відбувається на екрані. Переклад кінофільмів – дуже 

складний процес, особливо переклад детективних фільмів, переклад яких 

потребує більше зусиль, адже такі фільми мають бути в міру пізнавальними та 

в міру емоційно-забарвленими. 
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ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРАГМАТИКИ СЛОГАНА  

СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ 

У статті представлено результати досліджень особливостей слоганів 

соціальної реклами сучасними українськими вченими-мовознавцями; розкрито 

його прагмалінгвістичну сутність та описано специфіку перекладу 

українською мовою англійських слоганів, зокрема схарактеризовано такі 

стратегії перекладу, як прямий переклад, адаптація та ревізія. 

Ключові слова: соціальна реклама, слоган, прагматичність слоганів, прямий 

переклад, адаптація, ревізія. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Соціальна реклама набуває все більшого 

поширення в усіх сферах нашого життя, розвиваються міждержавні зв’язки, 

налагоджується міжнаціональна комунікація. Такі процеси спричинюють 

поширення в україномовному середовищі англомовної соціальної реклами. 

Зважаючи на те, що кожна з мов має свої особливості, а адресант і реципієнт ― 

певні національні й культурні традиції, це породжує труднощі в перекладі. Тож 

на часі ―пошук шляхів максимально вірогідного перекладу англомовних 

слоганів соціальної реклами. 

Мета цієї наукової розвідки ― розкрити прагмалінгвістичну сутність 

слоганів реклами соціального спрямування й схарактеризувати специфіку 

перекладу англійських слоганів українською мовою. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Теоретичною основою 

статті слугували наукові праці таких дослідників англомовної соціальної 

реклами: Т. Бандулі [1], О. Бугайової [2], Н. Гладуш [4], Д. Грищук [5], 

Н. Давиденко [6], Д. Добровольської [7], Л. Дядечко [9], В. Зірки [10], 
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Н. Іваницької [12, 13], Т. Караваєвої [14], О. Клименко [15], І. Мойсеєнко [16], 

С. Романюк [17], М. Тер-Григор’ян [14], О. Холода [19] та інших. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ми живемо у світі, який 

важко уявити без реклами. Вона ввійшла в усі сфери життєдіяльності людини і 

дає змогу не лише ефективно донести до реципієнта необхідну інформації ― 

завдяки їй часто вдається окреслити проблеми соціуму й шляхи їх вирішення, 

вплинути на формування  в суспільстві певних поглядів на проблему. Отже, 

можна говорити про те, що реклама відіграє роль ціннісного орієнтиру, що 

скеровує рішення та дії соціуму. Такий напрям реклами визначено як соціальну 

рекламу. Нині цей інформаційний феномен досить активно розвивається і є 

важливим інструментом формування цивілізованого суспільства. 

Подібно до іншої медіа-продукції, зокрема газет, журналів, телепрограм, 

радіопередач, соціальна реклама реалізується як оформлений медіа-текст. 

Говорячи «текст», ми маємо на увазі не лише текстовий вербальний ряд, а всю 

сукупність складників, які об’єднує соціальна реклама ― візуальний та аудіо- 

ряд: текст, образи, графіку, звуки тощо. 

Сприйняття реклами як багатовимірного медіа-тексту дуже важливе, 

оскільки дає змогу глибше зрозуміти особливості її функціонування 

та розкрити механізм впливу на масову аудиторію. 

З огляду на важливість функцій соціальної реклами все більше науковців 

здійснюють її дослідження, дають теоретичне й практичне обґрунтування. 

Зокрема, прагмалінгвістичні аспекти соціальної реклами досліджували 

й розкрили у своїх працях О. Бугайова, Н. Давиденко, В. Зірка, О. Клименко, 

І. Мойсеєнко, С. Романюк, О. Холод та інші. Вивчення закономірностей 

розвитку, функціонування, лексичного наповнення сприятиме підвищенню її 

ефективності. 

Головним елементом рекламного тексту є рекламний слоган. Його 

визначають як «центральний вислів у рекламі, який завдяки стислості 

та лаконічності посилює вплив на адресата, спрощуючи процес 
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запам’ятовування інформації» [3, с. 99]. Саме слоган найбільше впливає 

на підсвідоме рішення адресата щодо сприйняття тексту реклами [21, c. 16].  

Рекламний слоган можна вважати і частиною/елементом рекламного 

тексту й водночас самостійним рекламним повідомленням, що несе головне 

змістове навантаження. Характерні ознаки слогана: стислість, афористичність, 

легка запам’ятовуваність. Визначальна риса слогана ― спроможність доносити 

до реципієнта унікальність рекламної пропозиції. Прагматичність слоганів 

соціальної реклами реалізується у їхній здатності коригувати поведінку 

індивіду відповідно до морально-етичних норм та соціальних моделей 

поведінки, прийнятих у суспільстві [14, с. 166]. 

Зважаючи на те, що головна функція соціальної реклами ― актуалізація 

загальнолюдських цінностей, то, на нашу думку, вона найтісніше пов’язана з 

ціннісною (аксіологічною) картиною світу, що становить сукупність важливих 

для певної культури життєвих орієнтирів, у яких відображено загальнолюдські 

цінності та окреслено ознаки певної національної культури [2, с. 86]. Зважаючи 

на це, у соціальній рекламі насамперед окреслено загальні морально-етичні 

норми, наприклад: The greatest tragedy is indifference (Найбільша трагедія ― це 

байдужість). 

Переклад тексту реклами має суттєві відмінності за формою, мовними 

засобами, яскраво вираженим комунікативним спрямуванням від перекладу 

тексту художнього стилю. Перекладаючи текст останнього типу, необхідно 

відтворити його художньо-естетичні властивості. Під час перекладу рекламних 

текстів необхідно вирішувати не тільки мовні, лінгвістичні питання, породжені 

відмінностями в семантичній структурі, а також питання соціолінгвістичної 

адаптації рекламного слогана.  

Перекладаючи текст, фахівець нерідко має шукати специфічні засоби 

для передачі змістових і стилістичних елементів оригіналу. Тільки за такої 

умови вдається досягти прагматичного еквівалентну між оригіналом 

і перекладом, а це підвищує комунікативний ефект реклами. 
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Питанню лінгвістичних особливостей англомовних рекламних слоганів 

та специфіки їх перекладу українською присвячено дослідження Т. Бандуля, 

Н. Гладуш, Д. Грищук, Д. Добровольської, Л. Дядечко, Т. Караваєвої, М. Тер-

Григор’ян та інші. 

Для багатьох практиків з перекладу реклами іноземний текст є лише 

засобом для розуміння закладеної ідеї ― сам же текст зазвичай пишуть по-

новому на мові адресатів, орієнтуючись на національні та соціальні особливості 

реципієнтів, стереотипи поводження конкретної аудиторії, на яку спрямована 

рекламна продукція.  

В. Зірка зауважує, що слоган є найбільш складних різновидом тексту 

з креативного боку, оскільки «в ньому має бути виражена рекламна думка», а 

головне в слогані ― «мотивація рекламної пропозиції та апеляція до почуттів 

споживача» [10]. 

Науковці виокремлюють кілька стратегій, які варто застосовувати під час 

перекладу текстів соціальної реклами: прямий переклад, адаптація, ревізія. 

Зауважимо, що цей поділ досить умовний, але дає змогу глибше розкрити 

поставлене питання. Отже, схарактеризуємо детальніше сутність кожної 

з названих стратегій. 

Прямий переклад. 

Цією стратегією треба послуговуватися вкрай обережно, оскільки вона 

найменше з усіх ураховує національні та соціальні особливості реципієнтів. 

Зазвичай її використовують, коли слід перекласти масивний текст. Наприклад, 

соціальних слоганів попереджувальної реклами, адресованої батькам. Така 

реклама може бути націлена на запобігання небезпеці для дітей під час 

спілкування в інтернеті: Sexual Predators Can. Hide In Your Child’s Smartphone. 

(Сексуальні хижаки можуть ховатися у смартфоні твоєї дитини. Розкажи дітям 

про небезпеку і Інтернеті (на плакаті ― світлина злочинця з написом «Додати 

друга»). 

Під час перекладу деяких слоганів можна використати дослівний переклад. 

Наприклад, у рекламному слогані, що закликає до ведення здорового способу 
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життя, зокрема ― запобігає розповсюдженню куріння: Kill a cigarette and save 

a life. (Убий сигарету і врятуй життя). 

Адаптація. 

Цю стратегію варто застосовувати, якщо вихідну рекламну фразу з різних 

причин не можна прямо перекласти українською. Тоді завдання перекладача ― 

адаптувати текст до норм мови перекладу.  

У цьому разі фотоматеріал рекламного повідомлення може зберігатись, 

а текст адаптують до особливостей мови реципієнтів. Причиною цього, як 

правило, є відмінності в українській та англійській мовах. Для збереження 

прагматичного змісту соціальної реклами застосовують прийом адаптації. Це 

зумовлено тим, що в англійській мові, прості на перший погляд фрази можуть 

мати глибоке змістове навантаження, яке втрачається при прямому перекладі. 

Тому перекладачу слід здійснити пошук таких засобів у мові перекладу, які 

дадуть змогу максимально точно відтворити закладений у слоган соціальної 

реклами зміст. 

Так, слоган соціальної реклами з охорони довкілля «Plastic bags kill. Keep 

our oceans clean» дослівно перекладається так: «Пластикові пакети вбити. 

Зберігайте наші океани чистими». У результаті адаптованого перекладу фраза 

звучить так: «Пластикові пакети вбивають. Зробімо наш океан чистішим». 

Щоб досягти максимальної відповідності між оригіналом соціальної 

реклами та її перекладом, під час адаптації тексту перекладач може вдаватися 

до різноманітних лексико-семантичних трансформацій. 

Лексико-семантичні трансформації використовують у тому разі, коли 

в тексті-оригіналі на рівні слова, словосполучення або фрази трапляється 

нестандартна одиниця мови. Такі лексичні одиниці чи єдності відіграють  

важливу роль у перекладі, оскільки є порівняно незалежними й надають тексту-

перекладу різних відтінків значення, залежно від дібраних перекладачем 

відповідників у мові перекладу. 

Під час адаптації перекладачі можуть вдаватися до різноманітних 

трансформацій тексту: робити описовий переклад, добирати варіант-
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відповідник, здійснювати контекстуальну заміну, транскодування, антонімічний 

переклад, декомпресія тощо. 

Прикладом декомпресії (додавання лексичних одиниць до перекладу) може 

бути такий слоган, спрямований на формування в юнки естетичного смаку 

щодо власної зовнішності: Talk to your daughter before the industry does. 

(Поговоріть зі своєю дочкою до того, як індустрія краси зробить це). Слово 

«industry» переклали як «індустрія краси». 

Прикладом контекстуальної заміни в соціальній рекламі безпеки 

життєдіяльності може слугувати такий слоган: Buckle up. Stay alive. Якщо 

перекладати дослівно, то фраза прозвучала би так: «Застібатися. Залишайся 

живим». Ураховуючи закладений у слоган зміст, рекламу перекладено так: 

«Пристебни пасок безпеки. Залишайся живим». 

Ревізія. 

Ця стратегія є досить поширеною під час перекладу й передбачає 

створення зовсім нового слогана. У такому разі фотоматеріал реклами може 

зберігатися. Важливими етапами створення мовного еквіваленту 

є виокремлення характерних особливостей мови реклами, розуміння їх впливу 

на раціональну й емоційну сферу свідомості реципієнта. 

При цьому перед перекладачем постає непросте завдання ― передбачити 

реакцію пересічного споживача реклами на новий за змістом слоган, що 

прозвучить мовою перекладу. Такий прогноз має базуватися на знаннях 

особливостей національної психології, специфіці культурно-історичних 

традицій, знаннях вихідної мови та мови перекладу. 

Перекладаючи текст соціальної реклами, перекладач має відкрити адресату 

зону свідомості [2, с. 51], чітко та грамотно побудувати й подати зміст 

рекламного тексту (ілокутивний акт), скористатися найбільш впливовим 

способом подання соціальної інформації, глибоко розуміти мету, за для якої 

створено певний текст, очікувані результати від його впливу на реципієнта та 

індивідуальні особливості сприйняття інформації реципієнтом. 
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Під час рекламного комунікування спрямованого психолінгвістичного 

впливу зазнають саме психічні, ментальні, світоглядні та комунікативні 

установки адресата. Тож можна говорити про те, що саме адресат ― основний 

чинник, який треба враховувати, добираючи стилістичні, лексичні та 

граматичні засоби для структурування рекламного тексту.  

Такої думки дотримуються і Н. Іваницька та В. Вуколова. Учені звертають 

увагу на те, що за для «досягнення прагматичних цілей перекладу потрібно 

враховувати суб’єктивні чинники процесу перекладу: особистісні компетенції 

комунікантів і міжмовного посередника (професійні, когнітивні, 

комунікативні), їхні психофізіологічні характеристики (гендерну 

приналежність, вік, тип вищої нервової діяльності, психічний стан), умови 

комунікації (усна/письмова форма, синхронність / асинхронність, 

індивідуальність/масовість)» [13, с. 147–148]. 

Отже, текст соціальної реклами спрямований на певну аудиторію, тоді як 

аудиторія ― програмує створення свого тексту [2, с. 52]. 

Для багатьох фахівців, що працюють у сфері перекладу реклами, текст 

на іноземній мові є лише засобом для розуміння його ідеї, а переклад пишеться 

саме мовою країни-споживача з урахуванням його національної специфіки. 

Оскільки жителі планети послуговуються для спілкування різними мовами, що 

мають свої особливості, перед перекладачами завжди стоятиме завдання 

вдосконалювати свої навички, здійснювати пошук найбільш вдалих та влучних 

засобів перекладу. 

У соціальній рекламі часто застосовують ефект мовної гри. Передусім це 

стосується взаємодії між денотацією та конотаціями. Отож, покладаючись на 

свої знання, перекладач має з’ясувати, чи можна передати конотативні зв’язки 

тексту-оригіналу на мову перекладу. Якщо це неможливо, то слід знайти для 

нових груп адресантів мовні засоби, які б найточніше відповідали планам 

реклами. Саме на важливості збереження оптимального балансу семантики 

й форми, денотативної, конотативної, стилістичної, культурної та прагматичної 

інформації текстів оригіналу й перекладу наголошувала О. О. Селіванова 
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[20, с. 456]. На думку дослідниці, «найбільш гармонійне входження читачів 

перекладу до чужої культури й мови можливе лише за рахунок окресленого 

балансу, досягти якого повинен перекладач». 

У слоганах соціальної реклами широко представлена мовна гра. Вона дає 

змогу впровадити в рекламний текст такі категорії, як експресивність, 

афористичність і запам’ятовуваність слоганів. З-поміж лінгвістичних засобів, 

які забезпечують відповідність цим критеріям, можна виокремити такі: 

повтори, анафора, рима тощо [8]. 

Так, уживання повторюваних слів допомагає надати слогану ритму. . 

Сугестивний вплив у такому випадку спричинений регулярністю виконання чи 

сприйняття певних періодичних дій ― це викликає в індивіда відчуття 

передбачуваності. Оскільки повтори є текстотвірним елементом у рекламних 

слоганах, їх необхідно відтворити під час перекладу. Наприклад: Why do people 

kill people who kill people to show killing is wrong? (Чому люди вбивають людей, 

які вбивають людей, щоб показати, що вбивство ― це погано?). 

Повтор приваблює увагу до семантично важливих слів, тому слоган 

передає відчуття тривалості дії. Цей показник є дуже важливим, коли в 

невеликому тексті необхідно створити ефект тривалості [7]. 

Важливим сугестивним прийомом є анафора ― повторення однакових 

елементів на початку речення, оскільки перебуває в «сильній» позиції слогану, 

де представляють найважливішу комунікативну інформацію. Наприклад, у 

рекламі, спрямованій на безпечне кермування автомобілем: Stop the texts. Stop 

the wrecks. (Зупиніть розмови. Зупиніть аварії). 

Переважно піж час перекладу втрачає рима, що була наявна в оригіналі. 

Наприклад, у соціальній рекламі, що пропагує підтримання здорового способу 

життя: A moment on the lips, a lifetime on the hips. Дослівно вислів перекладають 

як «Одна мить на губах, усе життя на стегнах». При цьому в останньому слові 

наголос падає на перший склад. За для збереження рими необхідно 

або порушити наголошування слова «стегнах», або замінити його. На нашу 
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думку, найбільш влучним і доцільним буде переклад «Одну мить на губах, все 

життя на боках» [7]. 

Трапляється, що прийоми, якими послуговувалися, створюючи текст-

оригінал, не можливо передати в перекладі. Наприклад, слоган антиалкогольної 

реклами: Over the Limit. Under arrest. В оригіналі ужито протиставлення 

прийменників over / under. У перекладі українською найближчим варіантом 

таких прийменників є поза ― понад. У такому разі слоган треба було б 

перекласти як «Поза лімітом. Понад нормою». Семантичне протиставлення тут 

збережено, хоча й не такою яскравою мірою, як у слогані-оригіналі. 

Цікавим є подання слогана у формі риторичного питання. Наприклад: See 

how easy feeding the hungry can be? (Бачиш, як легко можна нагодувати 

голодного?) [7]. 

Як бачимо, перекладачі мають адаптувати текст, зважаючи на його 

прагматичну функцію, щоб слогани оригіналу, які в англійській мові мають 

глибокий зміст, не втратили під час перекладу глибини свого змісту. Тож 

доводиться добирати варіант перекладу, який найдосконаліше передає зміст 

певної реклами.  

На важливості донести до адресатів зміст тексту-оригіналу наголошує і 

дослідниця лінгвоперекладознавчих особливостей вторинного тексту 

Н. Іваницька. Вона зауважує, що «вторинний текст створюється після 

первинного, на його основі й не може функціонувати самостійно, з відривом 

від первинного. Тому переклад постає особливим типом вторинного тексту, 

відмінним від інших видів саме тим, що є своєрідним замінником оригіналу і 

сприймається читачем як оригінал» [12]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Тексти соціальної 

реклами націлені на велику аудиторію. Їхнє завдання ― переконати маси щось 

робити чи навпаки ― не робити, запобігти негативним проявам у суспільстві 

чи стимулювати/заохочувати по позитивних змін у щоденному житті, 

започаткуванні певних ініціатив, що сприятимуть підвищенню якісного рівня 
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життя. Тож головне завдання перекладача ― зберегти цю мету й донести її до 

адресата. 

Під час перекладу рекламних текстів перекладач має враховувати 

культурний рівень реципієнтів, їхній вік, національність, традиції, стать, 

соціальне походження, освіту тощо. Важливо також, за можливості, зберегти 

під час перекладу риторичні та мовностилістичні засоби слогана-оригіналу й 

при цьому не втратити, не спотворити змісту реклами. 

Як бачимо, оптимальність перекладу забезпечується розумінням 

перекладача змісту вихідного тексту, спроможністю під час перекладу передати 

якнайточніше ілокутивну мету слогана. Тож важливо, щоб перекладач міг 

здійснити лексикосемантичний, стилістичний і прагматичний аналіз мовних 

одиниць, що потребують перекладу, дібрати відповідні поняття, які дадуть 

змогу розкрити зміст слогана, який треба перекласти, якнайближче 

до специфіки мови перекладу та культурного рівня її носіїв. 
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У статті йдеться про феномен «лакунарності» у ракурсі особливостей їх 

перекладу. Результатом суцільної вибірки прикладів із англомовного роману 
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канадської письменниці Маргарет Етвуд “The Handmaіd’s Tail” та її 

україномовного перекладу Олени Оксенич «Оповідь служниці» виявлено 

лексичні, семантичні, комунікативні та прагматичні лакуни. 

Ключові слова: лакунарність, лакуна, лексичні лакуни, семантичні лакуни, 

комунікативні лакуни, прагматичні лакуни. 

Постановка проблеми. Під лакунарністю розуміється поняття, яке 

знайшло відповідне відображення у мові та мовленні носіїв культури 

(англійської) і яке в процесі комунікації або не розуміється взагалі, або 

розуміється недостатньо носіями іншої лінгвокультури (у нашому випадку – 

української). Лакуна означає відсутність у лексичній системі мови мовної 

одиниці  для позначення того чи іншого поняття. Термін «лакуна» вперше був 

використаний канадськими лінгвістами Дж.Вайном та Дж. Дарбелним та 

походить від лат. lacuna – пробіл, заглиблення. В англомовних наукових працях 

слово «lacuna» має значення «прогалина», а в лінгвістиці зазвичай 

використовується термін «лексична прогалина». Лакунарність вивчалася 

низкою вітчизняних та  зарубіжних лінгвістів О. Паничем, І.М. Шуляковим, 

Т.О. Анохіною та Р. Санкаравелайута, М. Вуд, М.І. Онищук  та іншими.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій у яких висвітлено дослідження 

на дану тему, показують недостатню кількість інформацію щодо роману 

«Оповідь служниці», що й зумовили вибір теми магістерської роботи. 

Розглядаючи лакунарність у вузькому та широкому розуміннях, переважна 

більшість дослідників до лакунарної відносять усю безеквівалентну 

лексику.  

О.Панич досліджував  лакунарність у призмі  трансформації поняття 

«реальність» в британській філософії кінця XVII – першої половини XVIII 

століття. Дослідницьким пріоритетом Т.О. Анохіною була реконструкція у 

міжмовному співставлені. Дослідниця окреслила шляхи делакунізації та витоки 

міжмовного лакуні кону. М.І. Онищук  довела існування часткової 

лакунарності як мовного феномена та можливість її дослідження за допомогою 

аналізу. 
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Метою дослідження є спроба системного опису лакун лексичних систем у 

слов’янських та германських мовах із залученням лексико-тематичних груп, 

уточнення принципів і прийомів виділення міжмовних лакун, їх застосування 

для системного опису, для типологічної класифікації об’єкта. Об’єктом 

дослідження є лексичні, семантичні, комунікативні, прагматичні лакуни у 

романі-антиутопії М.Етвуд «Оповідь служниці». Предметом  дослідження 

слугують способи делакунізації, елімінації та інтерпретації. Актуальність 

статті обумовлена важливістю розробки принципів системного виділення та 

опису лакун, потребою в уточненні їх типології на прикладі перекладу 

конкретного сучасного твору. 

Виклад основного матеріалу. Про універсальність явища лакунарності 

свідчить присутність у перекладі багатьох романів М.Етвуд, зокрема в 

антиутопії «Оповідь служниці», цього феномена. Комплексний підхід до 

вивчення цих явищ зумовлений необхідністю у точному відтворення вихідного 

тексту при перекладі. За допомогою розпізнавання типологічних особливостей 

здійснюється ідентифікація лакун та поділ їх на типи – лексичні, семантичні, 

комунікативні, прагматичні [ 1 ]. 

Лексичні лакуни здебільшого охоплюють номінативну сферу життя в 

соціумі та виявляються в тексті як без еквівалентні лексичні одиниці, що не 

мають дослівного найменування. Мови впливаючи одна на іншу, оновлюють 

свої фонди делакунізованими конструктами – випадками транслітерації, 

транскрипції. 

 В українському перекладі роману «Оповідь служниці» лексичні лакуни 

заповнюються: 

1. модифікованим перекладом, тобто додавання слова чи 

словосполучення, наприклад:   

We slept in what had once been the gymnasium. Ми спали в колишньому 

спортзалі. 
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При перекладі використано слово «колишньому», хоча в оригіналі відсутня 

ця лексична одиниця, замість неї використано граматичну конструкцію Past 

Perfect Tense з лексемою «колись давно» «had once been». 

Ще одним прикладом перекладу лексичної лакуни є прийменник above у 

фрагменті  «Above, on the white ceiling, a relief ornament in the shape of a wreath, 

and in the center of it a blank space, plastered over, like the place in a face where the 

eye has been taken out. Над головою, на білій стелі — рельєфний орнамент: 

вінок, а в центрі порожнеча, замазана чимось, наче з обличчя вийняли око й 

зашпаклювали діру.Еквівалентним словоспуленням до «above» в українській 

мові є вище, однак перекладачка використала словосполучення «над головою». 

Переклад складних іменитків потребує додаткового застосування ресурсів 

мови: «At the bottom of the stairs there's a hat-and-umbrella stand, the bentwood 

kind, long rounded rungs of wood curving gently up into hooks shaped like the 

opening fronds of a fern.» Унизу сходів стоїть вішак із гнутої деревини для 

капелюхів і парасольок; довгі, заокруглені дерев’яні яруси м’яко вигинаються 

гачками, наче розкривається листя папороті. 

В українській мові не має відповідника словосполучення hat-and-umbrella 

stand, тому лексична лакуна передається описовим способом, шляхом 

додавання слів (стоїть вішак із гнутої деревини для капелюхів і парасольок).  

Наше дослідження показало, що лакуни англійського іменника взагалі 

демонструють більш виражену тенденцію до конкретизації номінації, ніж до 

узагальнення, а також для англійських іменників більшою мірою характерна 

концептуалізація дійсності, ніж для іменників української мови. Це висвітлено 

у уривку:  

Rita sees me and nods, whether in greeting or in simple acknowledgment of my 

presence it's hard to say, and wipes her floury hands on her apron and rummages in 

the kitchen drawer for the token book. Рита бачить мене і киває головою. Важко 

сказати, вітається вона чи просто визнає мою присутність, витирає 

фартухом вибілені борошном руки і копирсається у шухляді, шукаючи книжку 

з талонами.  
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Перекладачка конкретизує поняття шляхом утворення символів-образів на 

основі набуття лексемами аналогічних конотації. 

2. розширеним перекладом: 

Here and there are worms,… То тут, то там я бачу хробаків… 

In the driveway, one of the Guardians assigned to our household is washing the 

car. Один із Хранителів, приписаних до нашого господарства, миє автомобіль 

на під’їзній алеї. Визначення терміна англійської мови шляхом обширного 

опису)  

I also know better than to say yes. Modesty is invisibility, said Aunt Lydia. Never 

forget it. To be seen — to be seen — is to be — her voice trembled — penetrated. 

What you must be, girls, is impenetrable. She called us girls. Я також знаю, що 

краще не погоджуватися. «Скромність у невидимості, — казала Тітка Лідія. 

— Не забувайте про це. Якщо вас бачать… якщо вас бачать… це наче до вас 

пробиваються. А ви, дівчата, маєте бути непробивні». Вона називала нас 

дівчатами. В цьому прикладі трансформація додає нове значення, шляхом 

індукції оказіональних систем у результаті іррадіації контексту, адже нерідко 

для делакунізації перекладачі використовують розширений переклад, особливо 

в тих випадках коли головне передати зміст. 

3. наближеним перекладом:  

He's wearing the uniform of the Guardians , but his cap is tilted at a jaunty 

angle and his sleeves are rolled to the elbow, showing his forearms, tanned but with 

a stipple of dark hairs, Він убраний в однострій Хранителів, але його кептар 

грайливо скошений набік, рукави закочені до ліктів, відкриваючи засмаглі, 

укриті темним волоссям руки. Як бачимо, з метою номінації реалії мовою 

перекладу підшуковується поняття, що, хоч і не збігається з вихідним 

поняттям, проте має з ним суттєву семантичну подібність. 

4. створенням образу з використанням засобів перекладацьких 

трансформацій та з врахуванням фонетичної та граматичної системи 

української мови (калькування, неологізми, складений термін та ін.): 
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The night is mine, my own time, to do with as I will, as long as I am quiet. Ніч 

моя, мій власний час, коли я можу чинити, як хочу, якщо не видаю звуків. У 

перекладі застосовується авторське розуміння семи “quiet” (тихій, спокійний), 

фраза «якщо не видаю звуків» наповнена додатковим смислом та стає 

художньою деталлю, що імплікує додаткову інформацію про адресата. 

Аналогічно, у прикладі Lay is always passive. «Класти» — це завжди пасив», 

переклад слова passive здійснений шляхом калькування через відсутність 

аналогічного замінника у цільовій (українській) мові. 

Якщо зазвичай лексичні лакуни асоціюються з мовними труднощами 

перекладу, то семантичні лакуни співвідносяться з інтертекстуальністю та 

імпліцитністю. Актуальним для перекладу семантичних лакун становлять: 

1. пояснення інформації (перекладацький коментар): 

«Помножуючи, помножу терпіння твої та болі вагітности твоєї. Ти в 

муках родитимеш діти1 ». 1 Книга Буття 3:16 I will greatly multiply thy sorrow 

and thy conception; in sorrow thou shalt bring forth children. 

У вихідному тексті перекладацький коментар відсутній. 

«Жодного «Агент Оранж»22.Суміш гербіцидів та дефоліантів, що 

використовувалася американськими військами під час війни у В’єтнамі для 

розчищення джунглів. Згодом було доведено, що речовини в її складі 

викликають мутації та незворотні зміни в організмі людей, які знею 

контактували. Цей коментар зв’язаний з національним менталітетом українців, 

адже український читач не завжди заглиблюється в американські терміни і 

назви, такі як Агент Оранж. Ця назва використовується суто у американській 

термінології. 

2. застосування форенізаціі: 

Soft and dry, like papier poudre, pink and powdery, from the time before, you'd 

get it in booklets for taking the shine off your nose, in those stores that sold candles 

and soap in the shapes of things: seashells, mushrooms. Like cigarette paper. Like 

petals. М’які й сухі, наче papier poudre — рожеві пудрові листочки з тих старих 

часів, які вкладали у книжечки, використовували, щоб ніс не блищав. Вживання 
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французького словосполучення підкреслює запозичення, збереження 

культурного компоненту тексту оригіналу в перекладі. 

3. використання домекстикації: 

This is what I feel like: this sound of glass. I feel like the word shatter. Так я 

зараз і почуваюся: звуком від скла. Словом «розбиватися». In Hope. Why did 

they put that above a dead person? Was it the corpse hoping, or those still alive? 

Один із надгробків на цвинтарі біля найстарішої церкви має на собі якір, 

пісочний годинник і слова: «У сподіванні». Слова-лакуни залишаються в 

оригінальному написання, перекладаючись транслітерацією, текст тісно 

відповідає культурі мови, що перекладається, іноді може спричинити втрату 

інформації   

4. переклад за допомогою модифікації синтаксичних конструкцій : 

You want to throw one on, honey? she said. How old was I? Good riddance to 

bad rubbish, she said, chuckling. It okay? she said to my mother.— Хочеш теж 

вкинути, люба? — спитала вона. Скільки років мені було? — Позбудьмося 

цього сміття, — зі смішком мовила вона й звернулася до моєї матері: — 

Можна їй? Переклад фрази «she said to my mother» відсутній  в 

україномовному варіанті. 

Why tempt her to friendship? Навіщо спокушати її до дружби? 

Значна кількість загальних запитань, які, на нашу думку, сприймаються як 

риторичні, вказують на особливості  творчого стилю М.Етвуд, яка обирає для 

своїх творів філософські запитання. 

Для перекладу комунікативних лакун використовуються різні прийоми з 

метою одночасної актуалізації різних прагматичних потенціалів. Прикладами 

слугують: 

1. цитати, додаткові ілюстративні матеріали: 

Щодо мене ж самого, протягом кількох років я вкрай змучився, 

пропонуючи різні марні, порожні, ілюзорні ідеї. Нарешті, коли я зовсім впав у 

відчай, мені пощастило, і на думку раптово спала ця пропозиція… Джонатан 

Свіфт. Сучасна пропозиція   І побачила Рахіль, що вона не вродила Якову. І 
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заздрила Рахіль сестрі своїй, і сказала до Якова: Дай мені синів! А коли ні, то я 

вмираю! І запалився гнів Яковів на Рахіль, і він сказав: Чи я замість Бога, що 

затримав від тебе плід утроби? І сказала вона: Ось невільниця моя Білга. 

Прийди до неї, і нехай вона вродить на коліна мої, і я також буду мати від неї 

дітей. Книга Буття, 30:1-31 

В оригіналі роману цитати відсутні, оскільки цитати віддзеркалюють 

культурне й духовне походження твору у свідомості читача, тому примітки 

перекладача вважаються невід’ємною частиною процесу перекладу. 

2. феномен lapsus lingva «промахи» (народна етимологія, анекдоти, 

прислів’я) 

У пустелі не знайдеш знаку, який каже: «Не їж каменів». Суфійська 

приказка 

3. добудова слів або речень 

Сіре небо, дві качки у ставку, усе похмуре. Gray sky, two ducks in the pond, 

disconsolate. Перекладачка доповнила речення словом «усе» хоча оригінальний 

текст цього немає. 

Прагматичні лакуни виражені: 

1. прихованими смислами (алюзії, інтертексти, екстратекстуальні 

включення) 

        That day, Cora was more pleasant to me than usual, Rita more surly. 

Try to think of it from their point of view, she said, her hands clasped and wrung 

together, her nervous pleading smile. It isn't easy for them.  Кора того дня була до 

мене добрішою, ніж зазвичай; Рита — більш непривітною.«Спробуйте 

подивитися на це її очима, — казала вона, стиснувши руки й благально 

усміхнувшись. — Їм нелегко». В оригінальному тексті більше імплікації, в 

перекладі вона передана через репліку героїні. 

2. паузами у мові пацієнтів, незакінченими реченнями, що додають 

виразності мові 

I also know better than to say yes. Modesty is invisibility, said Aunt Lydia. Never 

forget it. To be seen — to be seen — is to be — her voice trembled — penetrated. 
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What you must be, girls, is impenetrable. She called us girls.Можна для сміття, — 

казала я. А він… 

Висновки. Для адекватної та провокативної передачі подій, ситуацій та 

явищ текстової дійсності оригінального твору перекладачеві приходитися 

вдаватися до лімітованої творчості. Найбільші труднощі при перекладі 

становлять лексичні, семантичні, комунікативні та прагматичні лакуни. 

Наявність значущої кількості лакун різного типу в аналізованому романі М. 

Етвуд спричинена, на нашу думку, творчим стилем письменниці та стратегією 

невидимості автора.  Для кожного типу лакун існує характерний спосіб 

делакунізації, який обирається перекладачем із мови перекладу, де існує 

декілька ймовірних варіантів. Саме тому головним завданням перекладача стає 

найбільш обґрунтований і доречний вибір мовних засобів перекладу. Отримані 

результати дослідження підтвердили нашу гіпотезу щодо невидимості 

перекладача у романі «Оповідь служниці», адже делакунізація здійснювалася 

досить вдало, спираючись на та враховуючи стиль письменниці і створюючи 

ілюзію, що україномовний текст не є переклад, а оригінальним твором. 

Перспективами дослідження вбачаємо: 1) більш детальне вивчення лакун у 

романі «Оповідь служниці» крізь призму їх можливих перекладів, не обраних 

перекладачем; 2) систематизація лакун, що існують в оригіналі,  та уточненні їх 

типології; 3) класифікацію лакун та їх перекладених варіантів на конкретному 

фактичному матеріалі у відповідних таблицях.  
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СУЧАСНА АНГЛОМОВНА ГЕНДЕРНО ОРІЄНТОВАНА РЕКЛАМА 

У статті розкриті лінгвопрагматичні аспекти використання гендерно-

маркованої лексики в англомовних рекламних роликах чоловічої та жіночої 

орієнтації. Проведений практичний аналіз гендерних стереотипів, 

репрезентованих в англомовних рекламних роликах. Розглянуто гендерні 

стереотипи, що використовуються при характеристиці товару в 

англомовному рекламному тексті, та засоби їхньої репрезентації на 

лексичному рівні. Показано, що для сучасної реклами характерна нейтралізація 

тематичної спрямованості товарів. 

Ключові слова: ґендер, стереотипи, реклама, англомовні ролики, лінгвістична 

наука. 
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Гендерні дослідження – порівняно новий підхід до вивчення мовних явищ. 

Останнім часом лінгвістична наука активно звертається до вивчення ґендерних 

особливостей мови. Аналіз мови з погляду прояви у ньому гендерного чинника 

дозволяє поглянути на мову як на засіб висловлювання гендерних стереотипів і 

спосіб їх оформлення. Проблема лінгвістичної репрезентації ґендерних 

стереотипів в англомовній рекламі й досі належить до найскладніших та 

найменш розроблених аспектів лінгвістики. Таким чином, тема визначення 

особливості втілення практики гендерних стереотипів в англомовних 

рекламних роликах є недостатньо розкритою в наукових публікаціях, що 

визначає актуальність цієї теми. 

Якщо гендерна проблематика текстів періодичних видань активно 

досліджувалася такими сучасними вітчизняними та зарубіжними лінгвістами, 

як А. Волобуєва, О. Кісь, С. Кушнір, Н. Остапенко, Н. Сидоренко, В. Слінчук, 

Е. Кілборн, Л. Дж. Басбі та Г Лайчті, Е. Фурнхемта та іншими, то 

лінгвістичному аналізу реклами з урахуванням гендерного аспекту 

приділяється менше уваги. Важливими для вивчення питань, пов’язаних із 

гендером у лінгвістиці, є роботи Р. Лакофф. Дослідження окремих аспектів 

питання гендерної проблематики, зокрема гендерної нерівності, в рекламних 

текстах можна знайти в публікаціях В. Зірки, Н. Остапенко,  О. Сидоренко та 

інших. Певний внесок в дослідження питань особливостей перекладу 

рекламних англомовних роликів зробили Замкова Н., Іваницька Н., 

Ковалевська  Т., Вуколова В., Мацера О. та інші [5, 6].  

Мета статті полягає у розкритті лінгвопрагматичних аспектів 

використання гендерно-маркованої лексики в англомовних рекламних роликах 

чоловічої та жіночої орієнтації. 

Слід зазначити, що останнім часом спостерігається трансформація 

гендерних стереотипів у суспільній свідомості: жінка стає активною, 

професійно орієнтованою, прагне реалізувати себе як особистість; сучасний 

чоловік намагається виглядати модним, стильним, доглянутим, фізично 

привабливим та сексуальним. Крім того, у західній рекламі нерідко 
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представлені ситуації, коли про їжу міркує чоловік (він стоїть біля плити, а 

вона приходить із роботи і хвалить його); або чоловіки розмовляють про 

переваги та недоліки пральних порошків. Тобто, в країнах розвиненого 

фемінізму та толерантності до альтернативних одностатевих спілок розширені 

та розмиті ті гендерні стереотипи, які ще притаманні іншим культурам. У 

західній рекламі ми можемо спостерігати явище динамічної гендеризації; зміна 

статево-рольових стереотипів у рекламних повідомленнях; нейтралізацію 

гендерних ознак та метросексуальну рекламу [2, 3]. 

Можна стверджувати, що для сучасної реклами характерна нейтралізація 

тематичної спрямованості товарів [1, 7]. Наступні тематичні групи товарів, які 

раніше вважалися гендерно орієнтованими, сьогодні представляють однаковий 

інтерес як для жінок, так і для чоловіків: косметичні засоби, одяг, аксесуари, 

автомобілі, сигарети, алкоголь та ін. 

Далі розглянемо гендерні стереотипи, що використовуються при 

характеристиці товару в англомовному рекламному тексті, та засоби їхньої 

репрезентації на лексичному рівні. У рекламних текстах, орієнтованих на 

жінок, можна виділити три домінантні образи: красива жінка, здорова жінка та 

вільна жінка [4, 8]. 

1. Образ «красива чуттєва жінка». Рекламні тексти, розраховані на жіночу 

аудиторію, закликають до краси, сексуальності, сміливості та розкутості. Цей 

образ відображається в рекламі косметичних товарів, одягу, техніки, прикрас, 

предметів інтер'єру: Estee Lauder. More defined. More conditioned. More beautiful 

lashes (Реклама косметики). 

У 21 столітті життя сучасної жінки неможливо уявити без автомобілів. 

Однак для жінки зовнішній вигляд автомобіля важливіший за сам 

транспортного засобу: Jaguar. Admit it. Your car is a giant handbag. A fast and 

powerful one, but a handbag all the same. So shouldn’t your biggest accessory have 

style? Why not pop into a showroom and try on Crystal Silver. 

2. Образ «здорова жінка» зустрічається у рекламі, що актуалізує ідею 

правильного харчування та здорового способу життя. Різного роду стреси, 
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негативний вплив довкілля, неправильне харчування змушують жінку 

приділяти велику увагу своєму здоров’ю та здоров’ю своєї сім’ї: Make a 

molehill out of a mountain! Quick tiredness, impatience, problems with sleep, 

stresses. The often reason of these symptoms is chronic stress which lead to 

magnesium deficit in your organism. Magne B6 – combination of magnesium and B6 

vitamin which helps you to get rid of your problems (Реклама медичного 

препарату). BIOTHERM. Better skin texture (реклама крему). 

3. Образ «вільна жінка». Сучасна реклама закликає жінку до свободи у 

прийнятті рішень, у виборі свого стилю та індивідуальності, у прагненні 

панувати над чоловіками, часом та світом. Цей заклик можна простежити у 

рекламі найрізноманітніших товарів та послуг: hWhat colour is your life? The 

new Samsung Genio touch. With a large touch screen, effortless social-networking 

capabilities and a choice of vibrant colours, staying in touch couldn’t be more fun 

(реклама смартфона). 

Ми можемо констатувати, що у жіночій рекламі гендерні стереотипи 

маркуються лексикою тематичних груп "family", "love", "beauty", 

"independence". Для жіночої реклами характерне використання емотивної 

лексики, що створює позитивне емоційне тло. 

Далі розглянемо англомовні рекламні тести, орієнтовані на чоловічу 

аудиторію. Всі характеристики адресата в чоловічій рекламі можна об'єднати у 

такі образи: 

1. Чоловік ‒ авантюрист, мисливець, завойовник, шукач пригод, великий 

підкорювач незвіданих просторів. Цей образ регулярно простежується в 

рекламі різних товарів і найчастіше маркується лексимою discover і синонімом 

explore, що безпосередньо передають образ мандрівника і першовідкривача. 

Асоціативно близькі лексеми wings, beyond, height посилюють образ 

підкорювача нових вершин. 

2. Чоловік упевнений у собі, точно знає основну мету свого життя, завжди 

досягає своїх цілей та вирішує поставлені завдання. Він має такі соціальні 

характеристики, як престиж, влада, визнання, матеріальне благополуччя. Такі 
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важливі маскулінні характеристики маркуються лексемами high, excellence, 

power, profits, personal.  

3. Чоловік з такими якостями, як активність та динамізм, здатний подбати 

про себе, сповнений сил і енергії для нових подвигів, мужній і динамічний, 

прагне бути лідером: Isn't it time for a real car? Buick cars. Born to 

lead.YAMAHA. The Penalty of Leadership. Cadillac cars. Subaru. Think. Feel.  

4. Чоловік сексуальний та привабливий, це володар хорошої фізичної 

форми, спокусник, «мачо». Даний образ акцентується спортивною лексикою у 

рекламі як спортивних товарів (що цілком природно), а також різноманітних 

косметичних засобів, годинників, сигарет, одягу: Never miss a workout (20 

secrets to staying motivated). I’d Walk a Mile for A Camel. Several days’ walk from 

any trace of mankind. Make a strong impression. Never give up. 24 hours 125 climbs 

23 mile run 0 sleep. Wellman skin technology keeps my skin refreshed, energized 

and protected.  

5. Чоловік у сім'ї. У сучасній чоловічій рекламі виявилася незатребуваною 

така сімейна роль, як чоловік. На відміну від емоційної жіночої реклами, де 

превалює лексика тематичної групи «family», висловлюючи гендерний 

стереотип дбайливої господині та мами, чоловіча реклама діловито-

інформативна, проте не сімейно-орієнтована. 

6. Чоловік-джентльмен представлений переважно у рекламі парфумерії та 

алкоголю, причому в рекламі парфумерії даний образ, як правило, переданий 

екстралінгвістичними візуальними засобами, регулярних специфічних лексем 

ми не виявили: VALENTINO UOMO. The new fragrance. BOSS. Man of today. 

Чоловічу спрямованість тексту підкреслює обігравання військової та 

мисливської тематики під час рекламування товару: Don’t crack under pressure! 

History and heroes. White BEAR BAR: small delights for big hunters! Control your 

power and you’ll own the road. Такі лексеми, як burglar, horns, grab є лексичними 

маркерами чоловічої реклами, що репрезентують маскулінні стереотипи 

фізичної сили, домінантності, переваги. 
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Отже, при характеристиці рекламного ролику гендерної спрямованості 

важливо брати до уваги лінгвістичні і екстралінгвістичні фактори, які 

структурують текст рекламного повідомлення. Їхній взаємозв'язок 

обумовлений відмінностями «маскулінної» і «фемінної» реклами на 

тематичному рівні і, як наслідок, наявністю переважно жіночої (косметичні 

засоби, одяг, предмети побуту) і чоловічої (автомобіль, техніка, чоловічий 

парфум) продукції. 

У залежності від тематики реклами та цільової аудиторії, рекламний ролик 

може бути гендерно нейтральним та гендерно маркованим. Гендерний аспект 

реклами може реалізуватися на невербальному та вербальному рівні. До 

лексичних маркерів гендерного аспекту належать лексичні та синтаксичні 

засоби, стилістика та система виражальних засобів. 

При перекладі рекламних роликів потрібно враховувати етичні, 

психологічні й особистісні характеристики аудиторії і споживача, специфіку і 

культуру країни, для якої даний текст призначений, а також гендерну 

приналежність цільової аудиторії. Переклад є складною справою, тому 

адекватності перекладу можна досягнути саме завдяки вмілому використанню 

перекладацьких трансформацій. 
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ЗМІСТ ТА ФОРМА ПРЕФЕРЕНЦІЙНИХ ВИСЛОВЛЕНЬ, ЩО 

МІСТЯТЬ ПАРЕМІЇ З КОМПАРАТИВНИМ КОМПОНЕНТОМ 

У статті проаналізовано преференційні висловлення як оптимальні 

синтаксичні конструкції для вербалізації інтенції переваги, змістовий обшир 

якої відображає прагнення мовця як узагальненого суб’єкта комунікації 

показати превалювання виконання якоїсь дії, виокремлення ознаки чи 

предмета, локативної чи темпоральної характеристики у випадках 

зіставлення двох альтернатив. Зазначено, що важливими маркерами 

увиразнення інтенції переваги слугують прислівникові компаративи, які 

засвідчують експліцитну інтенцію мовця – його чітку позицію у висловленні 

рекомендованої дії, виділенні ознаки чи предмета, встановленні превалювання 

певних вчинків, подій, фактів. Джерельну базу статті формують паремії, що 

відповідають структурі преференційних висловлень і репрезентують 

етнокультуру й лінгвоментальність народу, створюють експресивність та 

емоційність людського спілкування, засвідчують лінгвокреативність мовної 

особистості в процесі комунікації.  

Ключові слова: паремія, інтенція, комунікативно-інтенційний зміст, 

лінгвопрагматика, синтаксис.  

Постановка проблеми. Актуальність теми визначається пріоритетами 

сучасної вищої мовної освіти, необхідністю наукового дослідження й 

розв’язання питання щодо лінгвістичного статусу паремій з позиції структурної 

семантики, лінгвопрагматики, когнітології й неофункціоналізму, потребою 
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ліквідувати диспропорції між рівнем теоретичної розбудови проблем 

пареміології в українському мовознавстві та реальним побутуванням її одиниць 

у мовній системі з урахування етно-, психо-, соціо- й культурологічних 

аспектів. Визначальною особливістю сучасної лінгвістики є переорієнтація 

наукового інтересу з об’єкта пізнання на суб’єкт, з мікроодиниць, що 

сприймаються як ізольовані компоненти, на складні й об’ємні макроодиниці. 

Основний фокус за таких нових наукових підходів спрямований на дослідження 

й взаємодію семантичних, когнітивних і комунікативних факторів, які 

впливають на структуру мови.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробкою питань теорії 

пареміології займалися вітчизняні та зарубіжні науковці, зокрема 

Л. Авксентьєв, М. Алефіренко, В. Архангельський, Л. Булаховський, 

В. Виноградов, В. Гак, В. Жуков, О.  Мелерович, В. Мокієнко, Л. Скрипник та 

інші. Зважаючи на значний накопичений досвід та велику кількість наукових 

розробок вчених на сьогодні є недостатніми розробки із системного вирішення 

зазначеної проблеми, що обумовлює необхідність комплексного аналізу цього 

завдання і визначає його актуальність.  

Мета статті. Дослідження структурно-семантичної організації 

преференційних висловлень з прислівниковими компаративами, окреслити 

їхній комунікативно-інтенційний зміст як паремійних одиниць. 

Виклад основного матеріалу. Сучасні дослідження визначають 

специфічні підходи до мови, її засобів і одночасно такі дослідницькі напрями, 

які дають змогу вивчати різні механізми мовної системи. Мова постає 

репрезентантом ментальності й потужним джерелом енергетичного коду того 

чи того етносу. Проблема вивчення національних й етнокультурних 

компонентів є актуальним напрямком сучасних філологічних інтересів, адже 

опис такого об’єкта дослідження визначає специфіку ментальності, а самі 

елементи маніфестують виразне національне маркування. Набір широкого кола 

лінгвальних й екстралінгвістичних уявлень є обов’язковим для кожного носія 

мови, а тому їх засвоєння стає невід’ємною складовою вищої мовної освіти. 
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Паремії віддзеркалюють історичний досвід нації, її традиції, звичаї, 

менталітет тощо. Порівняння паремій дозволяє зрозуміти наскільки схожі чи 

відмінні різні країни та їх культури [1]. Паремія – це одиниця пареміології, що 

вирізняється афористичністю, усталеністю, відтворюваністю, а також може 

мати пряме чи переносне значення і містити повчальні елементи. У рамках 

пареміології розглядаються також прислів’я та приказки. Прислів'я та приказки 

– це стійкі повчальні вислови, породжені усною народною творчістю. До 

спільних загальних рис прислів’їв та приказок можна віднести афористичність, 

закріпленість у мові, виразність, повчальність, невеликий розмір.  

Паремії є «потужним джерелом інтерпретації, тому що вони є за традицією 

передаваною від покоління до покоління мовою століттями сформованої 

культури, яка в сентенційній формі відображає всі категорії й установки 

життєвої філософії народу – носія мови» [2]. Авторка слушно зауважує, що 

мова: «не лише відтворює дійсність у наївній картині світу і відображає 

ставлення до її фрагментів з позицій ціннісної картини світу, а й транслює від 

покоління до покоління культурно-національні установки і традиції народу» 

[2].  

Паремія – це відтворюване, етнокультурно марковане, здатне до трансляції 

прецедентне висловлення, що має буквальний або глибинний зміст, функціює 

як складник тексту й прагматично спрямоване на інтерпретатора. З 

урахуванням набутків новітніх лінгвістичних парадигм – когнітивної та 

функційно-прагматичної – паремії як результат мовного семіозису потрібно 

досліджувати в трьох аспектах,: семантика – відношення знака до поняття, 

синтактика – відношення одних знаків до інших у мовленнєвому потоці та 

прагматика – відношення знака до інтерпретатора [3]. 

Українські паремії фіксують прагматичну вдачу українців, потребу бути 

ситими, культ їжі. Так, у ситуації, коли говорять про те, чого не можна 

відкладати, оскільки доки наступить, відбудеться щось довгоочікуване, бажане, 

уже відпаде в ньому потреба, буде пізно; або коли не сподіваються скоро 

отримати обіцяне, дочекатися здійснення чогось. 
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Представлені паремії, більшою мірою орієнтовані на добробут: Поки 

бабуся спече книші, у дідуся не буде душі; Надіявся дід на обід, та без вечері ліг 

спати; Поки багатий стухне, то убогий опухне; Поки гладкий схудне, то худий 

здохне; Чекай, собачко, здохне конячка – матимеш м’ясо; Його по смерть 

добре посилати, то нажитися можна; Поки хвалько нахвалиться, будько 

набудеться.  

Отже, український власне паремійний корпус можна вважати 

репрезентантом національної душі, вдачі, світосприйняття. Ментальність 

визначає спрямованість людини, її мету і мотиви життєдіяльності, певне 

світобачення, взаємини тощо, а народні вислови фіксують усе це в пам’яті 

поколінь. Власне паремії акумулюють у собі тисячолітній життєвий досвід 

народу, його світобачення, поведінкові приписи, норми, відображають 

українську ментальність і духовність, маніфестують риси національного 

характеру, настрої народу, репрезентують увесь колорит лінгво культурної 

інформації, що робить їх цінним лінгво дидактичним матеріалом. Образи-

еталони пареміологічних одиниць є згустком етнокультурної інформації 

національної спільноти, їхнє вивчення сприяє розкодуванню такої інформації та 

виявленню специфічних етнокультурних і ментальних рис. 

Народні паремії як інтегральні складові української культури розкривають 

особливості національного менталітету, їм відводиться роль соціальних 

коректорів на основі етичних норм. Вони утверджують споконвічні моральні 

цінності, абсолютні ідеали, що мають залишатися пріоритетними й у час 

постмодерністської орієнтації на інформованість і споживацьку естетику. 

Вислів Хліб та вода – то козацька їда належить до власне паремійного корпусу 

української мови, є народним за походженням. Використовується в ситуації, 

коли хочуть підкресли невибагливісь когось до матеріальних статків, попри 

злиденне існування людина не втрачає життєвого оптимізму, сили духу. 

Значення власне паремії мотивується внутрішньою формою. Землеробський, 

зокрема зерновий, характер господарювання українського селянина спричинив 

те, що основу його харчування становили передовсім різні страви з борошна і 



 53 

круп; особливу роль у повсякденному харчовому раціоні українців відігравав 

хліб. Вода не є їжею, але без неї не можливе життя, людський організм на 90 % 

складається з рідини. Особливості значення зумовлені контекстом: Нащо ж і 

живе наш брат запорожець на світі, коли не на те, щоб стояти за православних 

християн, як за рідних братів своїх? Чи нам золото, чи нам срібло, чи нам 

панські будинки треба? Не про те ми, братці, гадаємо. Аби добрим людям було 

добре жити на Вкраїні, а ми проживемо і в злиднях, проживемо і в землянці, на 

одному хлібі та воді. Сказано: «Хліб та вода – то козацька їда.Такий аскетичний 

раціон (хліб і вода) є здебільшого проявом вимушеної дієти, свідченням 

малозабезпеченості людей. Паремія завдяки своїй лінгвоментальній природі 

нівелює лінгвістичне значення й максимально увиразнює соціокультурне. 

Форма паремії лаконічна, модель пряма стверджувальна А=Б. Паремія 

побудована з використанням гіперболи, яка допомагає максимально яскраво 

піднести буденне, типове явище; перебільшення створюється за допомогою 

категоричного судження. Ритмічній організації та римуванню паремії слугують 

рима (окситонна) та асонанс (і-о-а), що сприяє її кращому запам’ятовуванню у 

процесі комунікації. Власне паремія входить у склад тематичного поля 

«Людина», семантичної групи «Побут», «Їжа. Пиття». Лексичні варіанти: Сіль, 

хліб та вода – бідного їда; Хліб, сіль та вода – солдатська їда; Хліб і вода – 

бідного (мужицька, козацька, козача, селянська, бурлацька, наймитська) їда; 

Хліб і вода – то (дак) солдатська їда. Синонімічна та антонімічна парадигми 

відсутні [3]. 

Таким чином, зазначимо, що паремії – це мовне явище, яке віддзеркалює 

усі когнітивні процеси в системі мови. Вони мають зв’язок із досвідом та 

пізнавальною активністю особистості та виконують повчальну функцію. Саме 

прислів’я і приказки найяскравіше відбивають еволюцію народної свідомості, 

несуть у собі інформацію, яка може показати як історичний розвиток, так і 

взаємодію з іншими культурами.  

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Ґрунтовне 

вивчення одиниць пареміології дає змогу виявити, по-перше, культурно 
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зумовлений компонент мовних значень, інтерпретованих у цих одиницях; по-

друге, з’ясувати когнітивні механізми формування найважливіших 

соціокультурних стереотипів. Дослідження паремій у різних аспектах сприяє 

виявленню специфічних рис української нації, зумовлених системою 

моральних норм, стереотипів поведінки і принципами виховання. 

Комунікативно-інтенційний зміст висловлень, крім реалізації семантики 

преференційності, зосереджений на репрезентації спонукальних інтенцій 

поради, заклику, застереження, на вияскравленні адресованої інтенції мовця в 

аспекті гендерної диференціації мовлення й родинних стосунків, на 

увиразненні контрасту, полярності ознак, на зіставленні явищ і подій, на 

констатації фактів, що загалом ґрунтується на досвіді й спостереженнях народу, 

на образному сприйнятті довкілля.  
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СТРАТЕГІЇ ДОМЕСТИКАЦІЇ ТА ФОРЕНІЗАЦІЇ ПРИ 

СУБТИТРУВАННІ СЕРІАЛІВ (НА МАТЕРІАЛІ КРИМІНАЛЬНОЇ 

ДРАМИ «ГОСТРІ КАРТУЗИ») 

Статтю присвячено уточненню понять «доместикація» та «форенізація» як в 

загальному сенсі, так й крізь призму особливостей їх вживання у процесі 

субтитрування. У статті також проаналізовані можливості використання 

даних стратегій у субтитрах до серіалу зі спробою класифікувати лексичні 

одиниці за кількома критеріями: відповідно до тематики, стратегії перекладу 

та лінгвопрагматичних цілей. 

Ключові слова: доместикація, форенізація, аудіовізуальний переклад, 

субтитрування. 

Постановка проблеми. Проблема перекладності, тобто коли при 

перекладі зустрічаються дві культури, залишається актуальною протягом 

багатьох років, особливо при аудіовізуальному перекладі. Оскільки кожна 

культура має свої особливості, при перекладі часто відбуваються певні втрати: 

поява смислових помилок, опущення, нерівноцінна заміна або доповнення, що 

відсутні в оригіналі та інші. При цьому основним завданням перекладу стає 

намагання відтворити у перекладі не лише лінгвістичні, а й 

лінгвокультурологічні та лінгвопрагматичні особливості оригіналу. Для 

створення адекватного художнього перекладу потрібні й емоційні враження, 

що робить необхідним певні вербальні модифікації первинного тексту. Це 

означає, що перекладач завжди постає перед вибором не лише перекладацьких 

прийомів та трансформацій, а й перекладацьких стратегій. Питання про 

критерії вибору перекладацьких стратегій й досі залишається актуальним. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми застосування 

стратегій доместикації та форенізації були достатньо висвітлені у працях таких 

зарубіжних та вітчизняних науковців: А. Берман, Л. Венуті, М. Ульріх, 

Ф. Шлейєрмахер, Г. Шмідт, Л. Юдічкайте, С. Гладьо, Н. Іваницька, Г. Кузенко, 

О. Садловська, Т. Ткачук, А. Шумович та Т. Лукьянова і багато інших.  

Терміни «доместикація» та «форенізація», що позначають дві основні 

стратегії перекладу, вперше вжив Л. Венуті [6]. Стратегія доместикації 

передбачає легкий для розуміння стиль тексту, завдяки чому текстова дійсність 

здається читачу близькою та зрозумілою. Форенізація ж передбачає такий 

підхід, при якому перекладач робить акцент на культурі вихідної мови, 

наближаючи читача до автора. При цьому у тексті перекладу з'являються деякі 

нормативні порушення мови перекладу, зате риси оригіналу зберігаються 

практично повністю. У цьому розумінні М. Ульріх вважає, що правильно 

обрати перекладацьку стратегію для створення адекватного та прийнятного 

перекладу означає враховувати жанр дискурсу, причини, які ініціювали 

переклад, і функцію, яку цей переклад має виконувати в межах цільової 

культури [5, с. 133 ]. Актуальність теми дослідження зумовлена сьогоденними 

тенденціями сприйняття інформації – адресати обирають роль глядачів, які 

масово захоплюються серіалами, що викликає потребу в їх перекладі. Втім, 

існує досить незначна кількість досліджень щодо специфіки субтитрування 

«анімованих творів» та визначенню критеріїв щодо вибору доцільних 

перекладацьких стратегій. 

Мету статті становить виявлення перекладацьких лакун та дослідження 

перекладацьких стратегій доместикації і форенізації у субтитрах до серіалу 

«Гострі картузи» та розподіл аналізованих лексичних одиниць на групи, які 

підлягають перекладу за допомогою цих стратегій. 

Виклад основного матеріалу. В аудіовізуальному перекладі, який 

вважається відносно новою галуззю перекладу, субтитри є одним із 

найпоширеніших способів перекладу. Субтитрування передбачає відображення 

на екрані письмового тексту різних форматів, наприклад, опис діалогів акторів, 
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коментарі та інша мовна інформація, яка є частиною візуального зображення 

або звукової доріжки.  

Переклад субтитрів відбувається за схемою, яку можна вважати 

традиційною для перекладу художніх творів. Отже, перекладачі субтитрів 

також обирають потрібну стратегію – доместикації чи форенізації. Вважається, 

що використовуючи стратегію доместикації, діяльність перекладача ніби 

розчиняється, текст стає більш «близьким», оскільки багато понять і явищ 

замінюються явищами культури цільової мови, а додаткові пояснення не 

потрібні. Коли перекладач використовує стратегію форенізації, його 

присутність стає помітнішою, оскільки текст рясніє «чужими» назвами, не 

властивими для цільової культури, поясненнями та коментарями, що 

підкреслюють особливості культури тексту оригіналу. Саме при перекладі 

субтитрів ця проблема стає більш актуальною, оскільки субтитри, як і 

більшість аудіовізуальних видів перекладу, зосереджені насамперед на тому, 

щоб подати кінопродукт якомога доступніше для цільової аудиторії. Це 

пояснює той факт, що більшість науковців визнають необхідність визначення 

доместикації як домінуючої стратегії перекладу в субтитрах. 

Розглянемо доцільність вживання стратегій доместикації та форенізації на 

прикладі вивчення оригінальних субтитрів до серіалу «Peaky Blinders» [3] та їх 

українського перекладу студією «Цікава ідея» [8,9]. 

Стратегія доместикації була використана у таких категоріях 

лексичних одиниць: 

1. Власні назви: 

The horse’s name is Meaghan Boy Коня звати Малий Монаган 

Tell Curly to take her out to the old 

tobacco wharf 

Скажи Кучерявчику відвезти 

вантаж на старий тютюновий причал 

Private Whizz-Bang reporting, sir Рядовий Гармата з’явився 

доповідати, сер 

Jeremiah, Jeremiah… Єреміє, Єреміє 

Scudboat? John will be here in ten Плавко, Джон буде тут за 10 
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minutes хвилин 

У вищезазначених прикладах перекладацьке рішення  зумовлено 

ігноруванням прийому транслітерації власних назв, оскільки образний 

переклад підказує глядачам особисті характеристики або рід занять власників 

цих кличок. Наприклад, Кучерявчик справді має кучеряве волосся, Плавко 

займається перевозом товарів каналами, Єремія – проповідник у місцевій 

церкві. Розглянемо ще кілька прикладів доместикації власних назв: 

If I let the Italians do this Якщо я дам зробити це 

макаронникам 

We don’t mess with Chinese Ми не зв’язуємось з косоокими 

У даних випадках було використано стратегію доместикації, щоб показати 

дійсне гангстерське ставлення родини Шелбі до представників бандитських 

угрупувань певних національностей. Нейтральні назви національностей в 

оригіналі (італійці та китайці) замінені варіантами із заниженою негативною 

конотацією у перекладі the Italians – макаронники; Chinese – косоокі. 

2. Фразеологічні звороти: 

Bring your wits Пильнуйте 

But my boot is harder Та мій копняк теж не мед 

Says Tommy and his parliament of 

one? 

Сказав всевласний і самостійний 

Томмі? 

They’re saying the race tracks are easy 

meat 

Вони кажуть, що перегони це 

легкі гроші 

Your boys are taking cuts Ваших людей підкупили 

Does this poor girl know you’re going 

to marry her, or are you going to spring it 

on her all on a sudden? 

А ця бідося знає, що ти плануєш 

з нею одружитись, чи ти просто 

вистрибнеш, як чортик з табакерки? 

That’s right, Chapman has snow on 

his boots 

Саме так, Чепмен помоскалився 

To keep the wolf from the door Щоб злидні не загризли 
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Aye, well, speak of the devil! Гей, про вовка промовка 

He’s very grand these days Він тепер велика шишка 

З прикладів, наведених у таблиці, можна спостерігати, що до більшості 

фразеологізмів підібрано відповідні українські аналоги, втім фразеологізми 

обох мов мають одне значення, що виражено різними лексичними одиницями 

та асоціаціями. Наприклад, speak of the devil (згадай про чорта) замінено на  

про вовка промовка. Втім, помічені й такі, до яких неможливо було підібрати 

аналогу. Наприклад, ідіома has snow on his boots, що означає «бути втягнутим у 

справу», перекладено з урахуванням національних конотацій як помоскалився. 

3. Ненормативна лексика: 

Arthur’s mad as hell! Артур злий, як чорт. 

Get in here, now! Шуруй сюди, хутко! 

Get up off your ass, you umping pig! Підіймай сраку, гівнюк! 

Bloody hell fire! Просто жах! 

Like hell! Чорта з два! 

You’re a bloody idiot! Ти неймовірний бевзь! 

У всіх випадках для перекладу були використані українські аналоги. Це 

може бути пояснено 1) неможливістю передати зміст лайки дослівним 

перекладом; 2) існуванням образних аналогів. Наприклад, bloody hell fire 

дослівно перекладається як «клятий пекельний вогонь», що краще звучатиме 

українською як просто жах. 

4. Релігійна тематика: 

Enough! Jesus! Досить. О, Господи! 

The Passover started off way out there 

in the Far East 

Наша Пасха зародилась на 

Далекому Сході 

My word! О, Господи! 

Як бачимо, у першому та третьому випадках було знайдено вислови, що є 

поширенішими на території нашої держави, тобто їх дослівний переклад був би 
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не природнім. Що стосується другого прикладу з the Passover, що в перекладі 

означає Песах (єврейська Пасха), то для полегшення сприйняття не дуже 

знайомого українському глядачеві свята Песах, його було замінено на відоме 

свято наша Пасха. 

Дослідження україномовних субтитрів перекладу англомовного 

серіалу дозволило зробити висновок про те, що стратегія форенізації була 

здебільшого використана у таких категоріях лексичних одиниць як: 

1. Звертання: 

Sir? This is her Сер, це вона 

Madam, there is a telephone call Мадам, вам телефонують 

This is Monsieur Paz from Paris Це місьє Паз з Парижу 

Зрозуміло, що саме завдяки збереженню форм звертань, а не перекладу їх 

українськими еквівалентами пан/пані, перекладачі зберігають англійську 

атмосферу фільму. 

2. Міри величин та грошові одиниці: 

If you’re five feet and cаn fight Якщо у вас не менше п’яти футів 

зросту та жага битися 

How hard can it be to find the 

only girl in Birmingham with four-

inch heels? 

Невже так важко знайти єдину в 

Бірмінгемі дівчину на чотирьохдюймових 

підборах, га? 

Sixty miles down that road is 

Cheltenham racetrack  

За 60 миль по тій дорозі 

Челтнхемський Іподром. 

You have a pint and a chaser, 

no more 

По пінті та чарці, не більше 

Pole, give him ten bob for 

some shoes 

Поллі, дай йому 10 шилінгів, хай 

купить дітям чобітки 

For two pounds you will do За два фунти ти робитимеш все, що 
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what I ask you to do я скажу 

Результатом аналізу мовного матеріалу є висновок про те, що у всіх 

наведених випадках перекладу одиниць вимірювання висоти, довжини, об’єму 

та грошових одиниць було використано стратегію форенізації. Цей факт 

пояснюється тим, що вищезазначені лексичні одиниці виступають як 

автентичні деталі, що символізують життя саме великобританців, тому зміна їх 

при перекладі на українські еквіваленти сприйнялася би як порушення кордонів 

текстової дійсності, що відбиває посилання на англомовне середовище. 

3. Релігійна тематика: 

We have to carry out the Korban Pesach. Ми повинні виконати Корбан Песах. 

 У цьому прикладі не існує українського еквівалента до the Korban Pesach, 

яке означає Пасхальне жертвоприношення у євреїв. Перекласти таке поняття 

описовим способом також не можливо через технічні обмеження субтитрів. 

Саме тому перекладачі обрали варіант транслітерації терміну. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Нами було 

проаналізовано приклади використання стратегій доместикації та форенізації 

при субтитруванні серіалу «Гострі картузи». Основними результатами 

дослідження стали, по-перше, висновок про можливе поєднання цих двох 

стратегій, навіть при субтитруванні однієї серії серіалу. По-друге, аналіз 

показав, що при перекладі більше категорій лексичних одиниць підлягають 

саме стратегії доместикації. Залучення цієї стратегії може бути пояснене метою  

зробити субтитри серіалу більш зрозумілими та ближчими до досвіду 

україномовних глядачів. Перспективою подальших досліджень є детальніший 

аналіз залежності між вибором стратегії перекладу та різними видами й 

жанрами аудіовізуального перекладу. 
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здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

 

РОЛЬ КОНТЕКСТУ У ПЕРЕКЛАДІ БАГАТОЗНАЧНОЇ ЛЕКСИКИ 

Дана стаття присвячена багатозначності термінів, походженню окремої 

групи слів, а також розкритті сутності контексту та визначенні додаткових 

інтерпретацій та трактувань полісемантичних слів та словосполучень. У 

роботі висвітлюється роль контексту при словотворенні та утворені нових 

значень; його тісний взаємозв’язок з сучасною лінгвістикою. 

Ключові слова: полісемія, омонімія, термін, контекст, первинне значення, 

вторинне значення. 

Постановка проблеми. Полісемія є одним із найважливіших питань 

сучасної лінгвістичної семантики, оскільки аналіз полісемії є незамінним для 

засвоєння мови, обчислювальної лінгвістики та подібних завдань. Проблема 

багатозначності та супутнє практичне завдання розшифровки значень слова 

(WSD) набувають абсолютно нових вимірів у контексті, де слово може мати 

незліченну кількість можливих значень. Отже, ця стаття має на меті зробити 

корисний лінгвістичний аналіз багатозначних слів у контексті, щоб таким 

чином показати невід’ємну роль контексту для роз’яснення багатозначності. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичною основою статті 

слугували наукові праці з теорії перекладу та термінології (Л.П. Білозерська [1], 

А. М. Білоус [2], В.І. Карабан [4], І. М. Литвин [7]); та дослідження присвяченні 

полісемії, особливостям формування галузевих термінологічних систем, 

відносин між структурними одиницями фахових мов (В. А. Гладка [3], С. О. 

Караман [5], В. В. Левицький [6], О.О. Тараненко [8] та ін.). 

Мета статті. Метою даної наукової розвідки є дослідження ролі контексту 

у інтерпретації різних значень багатозначних лексичних одиниць.  

Виклад основного матеріалу. Явище полісемії можна зустріти в будь-якій 

існуючій мові. Воно надає мовленню яскравість і гнучкість, дозволяє висловити 

всі тонкі відтінки думки. Але інакша ситуація в стилі мови науки, техніки та 

економіки. Така мова наповнена спеціальною термінологією. Основна вимога, 

якій вона повинна відповідати, – це гранична точність висловлення думки, без 

можливості різних інтерпретацій. 

Вважається, що будь-який термін повинен мати лише одне фіксоване 

значення. Він має бути моносемантичним і, якщо використовується у своїй 

власній сфері, він не залежить від мікроконтексту. 

Більшість вчених розглядають «термін» як слово чи групу слів, що 

позначають спеціальні поняття у певній сфері знань чи професійній діяльності 

[1, с. 18]. Але перекладацько-лексикографічна практика показує, що багато з 

них вживаються в різних сферах науки і життя і мають не одне значення. Тому 

велика увага приділяється дискусійній проблемі полісемії в англійській 

термінології. 

Багато науковців стверджують, що багатозначність закладена в самій 

природі слів і понять, оскільки кожен предмет і кожне поняття мають багато 

ознак, а поняття, відображене в слові, завжди містить узагальнення кількох 

ознак предметів. Отже, можливість використання однієї назви у вторинній 

номінації для об’єктів, що зберігають спільні ознаки, які іноді лише маються на 

увазі в початковому значенні, називається полісемією [3, с. 26]. 
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За визначенням українського дослідника С. Карамана: «слово, що має 

кілька значень, називається багатозначним; здатність слова мати кілька значень 

називається багатозначністю, або полісемією» [5, с. 34]. 

За словами англійського лінгвіста Дж. Тейлора,  полісемія – це асоціація 

двох або більше споріднених значень з однією мовною формою [13, с. 57].  

Мовознавці Кайкенс та Завада визначають полісемію, як звичайний стан 

речей, оскільки воно дозволяє всім мовцям розширювати та адаптувати 

обмежений формальний лексичний репертуар у безліч нескінченних значень у 

різних контекстах і в різних областях [10, с. 37].  

Як правило, слово має перше основне значення, яке називається 

первинним. Мовознавці вважають, що це первинне значення є довільним, а 

пізніше набуті значення – раціональними,  виправданими та є результатами 

обробки людського пізнання та концептуалізації [2, с. 56].  

Вторинним значенням є образні розширення, які додають наступне 

значення, збільшуючи інкапсулююче значення слова. Наприклад, слово 

«solution» в Кембриджському словнику має два значення. Перше значення 

«відповідь на проблему» прийде першим на думку користувачам англійської 

мови, а друге «рідина, в яку було змішано і розчинено тверде тіло» – буде 

вказувати на те, що це спеціалізований термін з хімії, який, ймовірно, буде 

засвоєно пізніше. Отже, «solution» є багатозначним словом, оскільки воно має 

різні значення, які призначені для вивчення на різних рівнях англійської мови 

та для різних цілей [14].  

Одним із найважливіших недоліків полісемантичних слів є те, що іноді 

існує ймовірність непорозуміння, коли слово вживається в певному значенні, 

але сприймається слухачем чи читачем в іншому. Загалом, загальновідомо, що 

контекст є потужним засобом запобігання будь-якому нерозумінню значень                 

[6, с. 17].  

Контекст може бути вузьким в межах словосполучення чи речення та 

широким, коли значення слова можна зрозуміти тільки прочитавши цілий абзац 

або навіть сторінку [8, с. 306]. 
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 Давайте розглянемо прикметник «dull», якщо його використовувати поза 

контекстом, він матиме різні значення для кожної людини. Лише в поєднанні з 

іншими словами він розкриває його справжнє значення, наприклад: a dull pupil 

– безтолковий учень, a dull weather – похмура погода тощо. Однак іноді такий 

мінімальний контекст не розкриває значення слова, і його можна правильно 

інтерпретувати лише через контекст другого ступеня, як у наступному 

прикладі: The man was large but his wife was even fatter. Слово «fatter» тут 

служить своєрідним індикатором, який вказує на те, що «large» описує 

товстого чоловіка, а не великого [15].  

Кожне окреме значення слова може бути визначене контекстом. Але це не 

означає, що багатозначні слова мають значення лише в контексті. Семантична 

структура слова має об’єктивне існування як діалектична сутність, яка втілює 

діалектичну постійність і мінливість. Контекст індивідуалізує значення, 

виявляє їх. Отже, найважливішою функцією  контексту вважається усунення 

двозначності термінів. 

Значення, що репрезентують семантичну структуру слова і найменш 

залежать від контексту, зазвичай описуються як вільні значення. Значення 

полісемантичних слів, які спостерігаються лише в певних контекстах, можна 

розглядати як визначені або лінгвістичними (вербальними) контекстами або 

позамовними (невербальними) контекстами [2, с.13]. 

Двома більш-менш загальновизнаними основними типами лінгвістичних 

контекстів, які служать для визначення окремих значень слів, є лексичний 

контекст і граматичний контекст. Ці типи диференціюються залежно від того, 

лексичний чи граматичний аспект переважає у визначенні значення. 

У лексичних контекстах першочергове значення мають групи лексичних 

одиниць, поєднані з розглянутим полісемантичним словом. Значення, визначені 

лексичним контекстом, іноді називають лексично (фразеологічно) пов’язаними 

значеннями, що означає, що такі значення мають бути пов’язані лише в певних 

лексичних контекстах. Наприклад, прикметник «heavy» має значення – великої 

ваги, важкий. Але у поєднанні з лексичною групою слів, що позначають 
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природні явища воно означає ударний, сильний, рясний, наприклад: heavy rain, 

wind, snow, storm тощо. У поєднанні зі словами industry, arms, artillery 

прикметник «heavy» набуває значення «більший вид чогось» [7, c. 48]. 

Іншим прикладом може бути слово «bank», яке має такі значення: 

фінансова установа; синонім виразу «rely upon», що означає покладатися на 

когось.  Наприклад, «I'm your friend, you can bank on me». Проте «a river bank» 

має зовсім інше значення – берег річки. Також, цей іменник може означати ряд 

подібних речей. Прикладом цього слугує наступне речення: «There was a bank 

of switches on the wall» [9].  

Маючи справу з словесними контекстами, лінгвісти враховують лише 

лінгвістичні фактори: лексичні групи слів, синтаксичну структуру контексту 

тощо. Бувають випадки, коли значення слова в кінцевому підсумку 

визначається не цими мовними факторами, а власне мовленнєвою ситуацією, в 

якій це слово вживається. Цікаво зазначити, що контекст може впливати не 

лише на денотаційний, а й на конотаційний компонент значення. Будь-яке 

слово, яке як мовна одиниця є емоційно нейтральним, може в певних 

контекстах набувати емотивних відчуттів. Наприклад,  порівняйте слово «fire» 

як поклик на допомогу та фраза «to insure one's property against fire», що 

означає застрахувати майно від пожежі [7, с. 134]. 

Полісемія створює низку проблем у процесі викладання та навчання, які 

випливають із розмежування області від омонімії. Лангакер вважає, що 

багатозначні лексеми завжди мають однаковий етимологічний фон та/або 

сприймаються мовцями як семантично пов’язані, тоді як омонімічні слова 

просто бувають з тією ж фонологічною формою. Слова в англійській мові 

можуть мати кілька значень і пошук правильного значення здебільшого 

пов’язаний із розумінням контексту [12, с. 98]. Прикладом цього можуть стати 

наступні речення: 

1. The qualities of his voice make you forget he is a bass. 

2. Both pineal and lateral eyes are needed to sustain daily circulating melatonin 

rhythms in sea bass. 
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3. The payoff is panoramic views to the south of changing leaves – black oak, 

shagbark hickory and bass, to name a few — and Lake Michigan to the north. 

Цілком ймовірно, що хтось, хто любить музику або вивчає її, буде 

знайомий з першим значенням слова  «bass» – найнижчий дорослий чоловічий 

співочий голос. У другому реченні значення слова ми здогадуємось з 

контексту, оскільки очі (eyes) вказують нам на те, що це істота; ритми 

мелатоніну (melatonin rhythms) відносяться до гормону, який виділяється вночі 

і який регулює ритм сну; морський (sea) може свідчити про те, що істота живе в 

морі. Ці ключові слова наштовхують нас на інше значення слова – тип риби, що 

зустрічається в річках чи морях. У останньому реченні «bass» з'являється в 

кінці переліку видів дерев, що дає нам зрозуміти, що це різновид дерева. Дані 

значення у наведених вище прикладах не мають нічого спільного, а це означає, 

що «bass» є омонімом [16].  

Хоча деякі традиційні лінгвісти, такі як Ліонс, усвідомлювали залежність 

омонімії та полісемії від контексту, контекст відігравав напрочуд малу роль у 

їхній лексичній семантиці. Проте контекст може змінити значення слів, що 

містяться в ньому. Іншими словами, значення слів підпорядковані 

екстралінгвістичним факторам. Те, що контекст впливає на природу 

багатозначності кількома способами, наочно показує високополісемічний 

лексичний елемент «thing». Він має 38 значень, наведених у cловнику сучасної 

англійської мови Лонгмана, деякі з яких проілюстровано нижче: 

1. That’s a terrible thing to say (ідея). 

2. What’s that red thing (об'єкт)?  

3. Jim began to unpack his things (одяг). 

4. He kept his gardening things in the shed (обладнання). 

5. Things could be worse (ситуація). 

6. The baby is a nice little thing (особа). 

Навіть ці кілька прикладів показують, що слово «thing» може 

використовуватися для позначення майже будь-якої сутності (об’єкта, ідеї, 
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ситуації та особи тощо). Натомість значення цього слова повністю визначається 

контекстом [15]. 

Наступним багатозначним лексичним елементом, який виправдовує роль 

контексту у визначенні його конкретного значення, є «card» [15]. Розглянемо 

його вживання в різних ситуаціях: 

1. Employees must show their card at the gate (інформація). 

2. Lost and stolen cards must be reported immediately at the bank (гроші). 

3. I sent her a card to her birthday (вітання). 

4.  I sent you a card from Madrid where I was on holiday (листівка). 

5.  Let’s play cards. There are fifty two cards in a set (гральні карти). 

Іншим прикладом можуть слугувати слова «paper», «security» «offering», 

«bear», які залежно від контексту можуть набувати економічного значення. 

Таким чином, термін «paper» може мати значення не лише папір, а й документ; 

«security»  – не лише безпеку, охорону, а й гарантію та цінні папери; «offering» 

– не лише пропозицію, а й публічний випуск нових акцій; «bear» – не лише 

ведмідь, а й інвестор, що грає на зниження курсу валюти [4, с. 25]. 

Нерліх стверджує, що полісемія дотримується певних когнітивних шляхів 

або моделей, які є природними для людського пізнання і які структурують 

наше набуття досвіду, знання світу та мови. Проте можуть бути випадки, коли 

існує чіткий і безпосередній зв'язок між значеннями одного і того ж слова; у 

такому випадку ми маємо справу з аполісемою, як показано в наступному 

прикладі: 

1. He lost the key and can’t enter.  

2. To check your exercises go to the end of the book where the key is.  

У першому реченні «key» має значення металевого пристрою, який 

відкриває двері, а у другому реченні «key» – перелік відповідей на запитання у 

вправі. Зв'язок між цими двома значеннями очевидний. У другому прикладі 

ключ хоча і не металевий інструмент, але є інструментом, який допомагає 

людям знайти рішення для вправ або проблем. Отож, можна дійти до висновку, 
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що якщо зв'язок між двома значеннями є довільним, то ми маємо справу з 

омонімами, а якщо не довільним, то – з багатозначними [11, с. 78].  

Контекст іноді може бути недостатнім для визначення точного значення, 

тому студентам пропонується виводити другорядне значення багатозначних 

слів із їх первинних значень. Якщо дотримуватись ідеї про те, що первинне 

значення є довільним, а вторинні значення – ні, вчитель, починаючи з 

визначення первинного значення, повинен виділити будь-яку ознаку, яка може 

бути корисною для ідентифікації будь-якого другорядного значення та 

дозволити учням зробити висновок про значення, які відокремлюються від 

основного значення.  

Розширення первинного значення здійснюється за допомогою 

метафоричного розширення, метонімії, узагальнення, спеціалізації та 

ланцюгування. Щоб підтвердити вищесказане, у статті було проаналізовано 

слово «nugget», яке мало початкове значення невеликого шматочка грубої 

форми, особливо із золота. Характерні риси, які зазначені у визначенні також 

можуть ілюструвати форму, краї та колір деяких крихітних шматочків м’яса, 

які під час смаження набувають золотистого кольору, схожого на золотий 

самородок. Таким чином, виникає вторинне значення, отримане шляхом 

спеціалізації, яке звучить так: невеликий шматочок курки або риби, покритий 

сухарями та обсмажений. Третє значення «nugget» походить від цінності 

золота, яке, за допомогою метафори, розширює початкове значення. Для цього 

розширення Кембриджський словник дає визначення «nugget» як щось, що 

людина сказала чи написала, що є дуже правдивим або мудрим [16].  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Підсумовуючи все 

можна сказати, що слово змінює своє значення в різних мовних ситуаціях, отже 

необхідно використовувати контекстуальні індикатори в мовному континуумі, 

щоб усунути двозначність. Без урахування контексту люди не розуміли б один 

одного, а природна функція мови – здійснювати сенс – не виконувалася б. 

Надалі перспективою нашого дослідження слугує більш детальний аналіз 

англійських багатозначних слів в економічних текстах. 
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СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ ФІЛЬМОНІМІВ 

УКРАЇНСЬКОЮ ТА НІМЕЦЬКОЮ МОВАМИ 

У статті розглядається проблема перекладу англомовних фільмонімів 

українською та німецькою мовами та аналізується сучасний стан 

українського німецького кіноперекладу. У роботі представлені теоретичні 

аспекти та практичні приклади перекладу англомовних фільмонімів із 

застосуванням перекладацьких стратегій. Доведено, що від перекладача 

залежить не тільки правильність перекладу, але й привабливість перекладу 

фільмонімів, що включає рекламну функцію перекладацького результату. 

Ключові слова: фільмонім, кінопереклад, труднощі кіноперекладу, стратегія 

перекладу, фільм. 
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Постановка проблеми. Фільм, як об’єкт лінгвістичного дослідження, 

завжди викликає певні труднощі, оскільки постає складною системою 

уявлень та знань, у якій, окрім тексту, міститься ще й екстралінгвальні 

фактори, особливо важливі для розуміння повідомлення оригіналу. Ю. 

Лотман наголошує, що окрім лінгвістичних, перекладач має також справу і з 

проблемами технічного характеру, що безпосередньо впливають на рівень 

еквівалентності та адекватності перекладу, а також його технічному 

відтворенні на екрані, тобто, синхронності артикуляції акторів та реплік 

дублерів [1]. 

Практика перекладачів доводить, що будь-який текст можна повноцінно 

(адекватно) перекласти на іншу мову зі збереженням усіх стилістичних та 

інших особливостей, властивих контексту автора. Але з метою точності 

передачі змісту часто необхідно вдатися до зміни структури речення, яке 

перекладається відповідно до норм мови, тобто переставити місцями або 

навіть замінити окремі слова і словосполучення [3]. 

Затребуваність і поширеність кіноперекладу нині дуже велика. Головним 

чином це зумовлено зростаючою потребою в якісному перекладі іноземних 

фільмів. Те, наскільки якісним є переклад фільму та його назви, 

безпосередньо впливає на враження, яке отримає від картини цільова 

аудиторія. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нині існує велика кількість 

наукових робіт, присвячених вивчанню та дослідженню проблем перекладу 

назв фільмів, це зокрема, праці О. Александрової, О. Бабенко, К. 

Бальжінімаєва, Л. Бархударова, М. Берді, Д. Бузаджи, В. Горшкової, З. 

Громової, Г. Денісової, Т. Лук’янової, А. Полякової, К. Панової та ін. Однак, 

особливості перекладу назв англомовних фільмів українською та німецькою 

мовами все ще залишається малодослідженим, що зумовлює актуальність 

обраної теми. 



 74 

Мета дослідження полягає аналізі застосування перекладацьких стратегій, 

їх виокремлення для якісного перекладу англомовних фільмонімів українською 

та німецькою мовами. 

Виклад основного матеріалу. Назва фільму слугує ключовим фактором 

при виборі фільму для перегляду. Назва також досить важлива складова 

комерційного успіху кінофільму в прокаті, оскільки ефективне її сприйняття 

є певною запорукою  успіху кінематографа. Заголовок повинен бути 

написаний не лише відповідно до норм мови, але й при його створенні 

повинні також використовуватися спеціальні прийоми та засоби виразності. 

Фільмонім – це певна точка відліку, що відтворюється на екрані. Саме назва 

визначає головний образ фільму. 

У цьому дослідженні розглядаються складності перекладу з англійської 

на українську мову такого лінгвістичного явища як фільмонім. Прикладами 

слугували назви кінофільмів Голлівуду, найбільш яскраві та цікаві з погляду 

лінгвістичного оформлення та аналізу.  

У багатьох випадках оригінальні назви суттєво відрізняються від 

наявного перекладу як своєю структурою, так і образами, які вони передають 

певним чином. Це зумовлено відмінностями у сприйнятті україномовними та 

англомовними глядачами певних конотацій, закладених у використаній 

лексиці, звичними для носія мови структурами у кожному конкретному 

випадку, усталеними образами, а також, певною мірою, комерційною 

орієнтованістю, особистими уподобаннями і, що важливо, професійними 

навичками перекладача. 

Однак у деяких випадках прямий переклад все ж таки можливий, 

головним чином завдяки збігу образних конотацій, традиційно 

відображаються в певній лексиці в українській та англійській мовах: 

«The Aviator» – «Авіатор» (2004); 

«Address unknown» – «Адреса невідома» (2001); 

«Coast Guard» – «Берегова охорона» (2002); 

«Schindler's List» – «Список Шиндлера» (1993);  
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«Star Wars» – «Зоряні війни» (1977). 

У перекладі цих назв збережено образність, стиль та їх значення. Образи 

однаково зрозумілі як англо-, так і україномовному глядачеві, завдяки чому 

дотримується одна з найважливіших вимог до перекладного тексту – 

викликати ті ж почуття та емоції, як і в оригіналі. 

«Coraline» – «Кораліна у світі кошмарів» (2009); 

«Constantine» – «Констянтин: Володар темряви» (2010). 

У вказаних прикладах додавання використано з метою жанрової 

адаптації, зокрема, щоб донести до глядачів сюжет фільму. Ці 

словосполучення несуть у собі рекламну функцію, привертають увагу 

аудиторії, що сприяло комерційному успіху картин у прокаті. 

Додавання використовується під час перекладу великої кількості 

фільмонімів, серед них:  

«Hellboy» – «Хеллбой: Герой з пекла» (2004); 

«D-Wars» – «Війна динозаврів» (2007);  

«A Scary Movie» – «Дуже Страшне Кіно» (2000). 

Перекладацька стратегія кожного фільмоніму визначається потребою у 

соціокультурній чи прагматичній адаптації назви. Це означає, що переклад 

повинен нести у собі певне смислове навантаження для глядацької аудиторії. 

Отже, важливо брати до уваги соціально-культурний вплив. 

Погоджуємося з думкою В. М. Комісарова, що саме цей вплив змушує 

перекладача у роботі скорочувати, опускати все те, що у країні реципієнта 

вважається неприйнятним за моральними, естетичними або ідеологічними 

міркуваннями [1]. Вибір стратегії перекладу заголовків кінокартин 

зумовлений специфікою оригінальної назви, її лінгвістичним та культурним 

навантаженням, часом ідеологічними, історичними та багатьма іншими 

факторами. Останнім часом у перекладі назв кінофільмів спостерігається 

наступна тенденція: перекладачі віддають перевагу прагматичним 

еквівалентам, які проходять жанрову чи смислову стратегію адаптації [2].  
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Логіко-семантична трансформація була застосована під час перекладу 

таких англомовних фільмонімів, як:  

«Finding Dory» – «У пошуках Дорі» (2016);  

«Free Fire» – «Перестрілка» (2016); 

«Dead Man Down» – «Одним менше» (2013). 

Приклади транскрипції, такі як «Selfie» – «Селфі» (2016), «StartUp» – 

«Стартап» (2016) є адекватними, тому що всі ці слова перейшли в нашу мову 

і активно використовуються в публічній комунікації, а значить, перекладати 

їх інакше безглуздо. 

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що переклад, як правило, є 

адекватним, якщо він еквівалентний. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведений нами 

порівняльний аналіз назв художніх кінофільмів Голлівуду та їх перекладів 

німецькою мовою дозволяє стверджувати, що перекладачеві у своїй роботі 

над перекладами фільмонімів важливо адаптувати створене в іншомовній 

дійсності назву фільму в німецькомовну культуру, беручи до уваги як 

мовленнєві, так та ціннісні та когнітивні установки реципієнта. 

Із цією метою активно використовуються такі стратегії. Однією з 

найпростіших стратегій переклад є буквальним або прямий переклад. В 

основі такого перекладу лежать прийоми транскрипції, калькування та 

транслітерації. Цій стратегії перекладу, як правило, піддають фільмоніми, в 

яких не містяться інокультурні реалії, які не піддаються перекладу. 

«The Great Dictator» – «Der Große Diktator» (2007); 

«Prizzi's Honor» – «Die Ehre der Prizzis» (2012); 

«Alice in Wonderland» – «Alice im Wunderland» (2016); 

«Dalida» – «Dalida» (2017). 

У перекладі назв голлівудських кінофільмів дуже часто присутні 

англійські слова, наприклад, частково зберігається англійська назва, 

доповнена німецькими словами: 
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«Birdman» – «Birdman oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit» 

(2014); 

«Mr. Turner» – «Mr. Turner – Meister des Lichts» (2016);  

«A Walk Among The Tombstones» – «Ruhet in Frieden – A Walk Among 

The Tombstones» (2014). 

У деяких випадках повністю зберігається вихідний заголовок 

англійською мовою: 

«A Most Violent Year» – «A Most Violent Year» (2014); 

«Kingsman: The Secret Service» – «Kingsman: The Secret Service» (2015); 

«22 Jump Street» – «22 Jump Street» (2014). 

Серед тенденцій спільними в перекладі німецькою та українською мовою 

є використання англіцизмів. Наявність англіцизмів у німецькій мові 

пояснюється, як правило, зовнішніми причинами, саме вони мають 

екстралінгвістичний характер. До таких причин належать: глобалізація 

англійської мови, широка популяризація американського способу життя в 

засобах масової інформації, поява нових технічних, комп’ютерних та 

культурних і соціальних термінів. 
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ОСНОВНІ ЛЕКСИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ 

ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ 

Невідповідності в структурі різних мов призводять до труднощів, пов'язаних 

зі збереженням і передачею значень слів при їх перекладі іншою мовою. Слово, 

як лексична одиниця, є частиною лексичної системи мови. Смислова, або 

семантична структура слова унікальна для кожної конкретної мови, а тому 

може не співпадати в лексичних системах іноземної мови та мови перекладу. 

Тут на перший план виходять так звані лексичні трансформації, які можна 

визначити як «відхилення від словникових відповідностей». 

Ключові слова: лексичні трансформації, застосування лексичних 

трансформацій, перекладацькі трансформації, опущення та додавання, 

еквівалентний переклад. 

Постановка проблеми. Стаття присвячена лексико-граматичним 

трансформаціям, що відбуваються під час перекладу суспільно-політичних 

текстів на українську мову. У статті представлено лексичні трансформації у 

перекладі у вигляді цілісної системи. Сутність лексичних трансформацій 

полягає в заміні окремих лексичних одиниць вихідної мови лексичними 

одиницями мови перекладу, які не є їхніми словниковими еквівалентами. 

Уміння і навички здійснення перекладацьких трансформацій становлять 

істотний компонент компетенції перекладача, і тому їхньому визначенню та 

правильному застосуванню слід приділяти особливу увагу. Застосування 

трансформацій у перекладі має спрямовуватися на адекватну передачу смислу 

оригіналу і враховувати норми мови перекладу.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам перекладацьких 

трансформацій присвячена значна кількість досліджень у галузі теорії та 
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практики перекладу. Це, передусім, роботи таких вітчизняних лінгвістів: М. П. 

Брандес, В. М. Комісарова, Л. К. Латишева, Т. Р. Левицької, Р. К. Міньяр-

Бєлоручева, А. М. Фітермана, А. Д. Швейцер. Їх дослідження присвячені саме 

лексичним трансформаціям під час перекладу різноманітних текстів з 

англійської, німецької, французької, іспанської мов.  

Мета статті – встановити особливості функціонування трансформацій під 

час перекладу текстів. Досягнення цієї мети передбачає розв’язання низки 

таких завдань: дати загальну характеристику трансформацій під час перекладу; 

виділити типи лексичних трансформацій; проаналізувати основні 

перекладацькі лексичні трансформації, до яких вдається перекладач, і 

систематизувати лексичні трансформації. 

Виклад основного матеріалу. Трансформації допомагають подолати ті чи 

інші існуючі лексичні труднощі у перекладі. Трансформація полягає у зміні 

формальних або семантичних компонентів при збереженні інформації. 

Дослідження лексичних трансформацій є актуальним та потребує спеціального 

розгляду. Актуальність даного дослідження полягає у необхідності дати цілісну 

інтерпретацію поняття трансформацій, виокремити основні її види, розглянути 

причини, що викликають трансформації і проаналізувати застосування 

перекладацьких трансформацій, дослідивши, яким чином вони реалізуються у 

художніх текстах.  Переклад – діяльність, що полягає в передачі змісту тексту 

на одній мові засобами іншої мови, а також результат такої діяльності. Головна 

мета перекладу – досягнення адекватності. Адекватний, або як його ще 

називають, еквівалентний переклад – це такий переклад, який здійснюється на 

рівні, необхідному і достатньому для передачі незмінного плану змісту при 

дотриманні відповідного плану вираження, тобто норм мови перекладу. Саме 

для цього при перекладі використовуються перекладацькі трансформації. 

Найпростішими лексичними трансформаціями є опущення та додавання. 

Лексичні, трансформації нерідко вимагають внесення додаткових слів чи 

навпаки опущення деяких елементів. Введення додаткових слів обумовлюється 

рядом причин: розходженнями в структурі речення і тим, що більш стислі 
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англійські речення вимагають в українській мові більш розгорнутого 

вираження думки. Відсутність відповідного слова чи відповідного лексико-

семантичного варіанта даного слова теж є причиною введення додаткових слів 

при перекладі [1]. 

In the inmost recesses of this coppice, not far from the eastern or more remote 

end of this island, Legrand had built himself a small hut. 

У потаємних глибинах миртової хащі, не далеко від сходу, віддаленого від 

материка краю острова, Легран спорудив собі хатину. 

В даному прикладі використовується трансформація опущення слова small. 

Для англійської мови характерна максимальна конкретність. Українській мові 

така тенденція не характерна і перекладач англійський варіант спрощує. 

The shrub here often attains the height of fifteen or twenty feet, and forms an 

almost impenetrable coppice, burthening the air with its fragrance. 

Кущі його досягають нерідко п'ятнадцяти – двадцяти футів і утворюють 

суцільну гущавину, що наповнює повітря тяжкими пахощами і є майже 

непрохідними для людини. 

В даному випадку відбулося додавання, виходячи з вимог контексту. У 

українському реченні відбувається додавання слова «для людини», щоб 

пояснити читачеві, що кущі ростуть настільки близько один до одного, що 

навіть людина не зможе пройти крізь них. 

До більш складних трансформацій відносять конкретизацію, 

генералізацію, антонімічний переклад та змістовий розвиток. Конкретизацією, 

називається заміна слова або словосполучення вихідної мови, з ширшим 

предметно-логічним значеним словом і словосполученням мови перекладу, з 

вужчим значенням. В результаті застосування цієї трансформації створювана 

відповідність і початкова лексична одиниця опиняються в логічних стосунках 

включення. У ряді випадків застосування конкретизації пов'язане з тим, що у 

мові перекладу відсутнє слово з таким широким значенням. Іноді родова назва 

на мові перекладу не може бути використана із-за розбіжності конотативних 

компонентів значення. 
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Here again he made an anxious examination of the paper; turning it in all 

directions. He said nothing. 

Він знову втупився на папір, повертаючи його то сяк, то так, проте 

зберігав мовчання. 

Тут ми бачимо, конкретизацію лексичної одиниці made an anxious 

examination, що має широке значення. В цьому випадку, вживання прийому 

конкретизації пояснюється прагненням якомога точніше вітворити подробиці, 

описаних автором. Загальні значення уточнються за допомогою контексту. 

Генералізацією називається заміна одиниці вихідної мови, що має вужче 

значення, одиницею мови перекладу з ширшим значенням, тобто перетворення, 

зворотне конкретизації. Створювана відповідність виражає родове поняття, що 

включає початкове видове. Використання слова із загальнішим значенням 

позбавляє перекладача від необхідності уточнювати. Загальніше позначення 

може бути переважним і із стилістичних причин. 

…a scarabaeus which he believed to be totally new, but in respect to which he 

wished to have my opinion on the tomorrow. 

…жук, як він вважав був абсолютно новий вид, він сказав, що завтра хоче 

почути моє судження про нього. 

Антонімічний переклад – це лексична трансформація, при якій 

створюється заміна ствердної форми в оригіналі на негативну форму в 

перекладі або, навпаки, негативної на ствердну супроводжується заміною 

лексичної одиниці вихідної мови, на одиницю мови перекладу, з протилежним 

значенням. У англо-українських перекладах ця трансформація застосовується 

особливо часто, коли в оригіналі негативна форма спожита із словом, що має 

негативний префікс. Необхідність в антонімічному перекладі виникає тоді, 

коли виникає необхідність в комплексній лексико-граматичній заміні певного 

речення, з метою надання перекладу більшої благозвучності [2]. 

Here again he made an anxious examination of the paper; turning it in all 

directions. He said nothing. 



 82 

Він знову втупився на папір, повертаючи її то сяк, проте зберігав 

мовчання. 

Негативна конструкція в англійському реченні he said nothing змінюється 

на ствердну конструкцію «проте зберігав мовчання». Також розглянемо 

приклад змістового розвитку: 

We then hurriedly made for home with the chest; reaching the hut in safety, but 

after excessive toil, at one o `clock in the morning. 

Потім ми підняли скриню і поспішно рушили в дорогу. Дорога була 

нелегкою, але до часу ночі ми благополучно прийшли додому. 

Англійське словосполучення «excessive toil» замінюється українським 

словосполученням «дорога була нелегкою». Причина замінена наслідком. На 

прикладі виконаного перекладу тексту художнього жанру ми розглянули етапи 

створення перекладачем еквівалентного перекладу. В процесі вибору кінцевого 

варіанту перекладу широко використовувалися перекладацькі трансформації. 

Результати порівняльного аналізу тексту оригіналу та кінцевого варіанту тексту 

перекладу дозволяють зробити висновок, що для досягнення змістової 

близькості перекладу до тексту оригіналу, потрібно знаходити відповідності 

безеквівалентним лексичним одиницям англійської мови за допомогою 

перекладацьких трансформацій. 

Висновки. Основні труднощі перекладу, а також увесь характер 

перекладацького процесу зумовлюються відмінностями у структурах і 

правилах функціонування мов, що беруть участь у цьому процесі. Для 

адекватного перекладу слід застосовувати лексичні трансформації, сутність 

яких полягає в заміні окремих лексичних одиниць вихідної мови лексичними 

одиницями мови перекладу, які не є їхніми словниковими еквівалентами. Ми 

визначили шість типів лексичних трансформацій, які відбуваються під час 

перекладу, а саме: конкретизація значення слова, генералізація значення слова, 

додавання слова, вилучення слова, заміна слова однієї частини мови на слово 

іншої частини мови, перестановка слова. 
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Перспективи подальшого дослідження. Оскільки лексичні перекладацькі 

трансформації тісно пов’язані з граматичними, то об’єктом нашого подальшого 

дослідження стануть граматичні трансформації, а також лексико-граматичні 

трансформації, які відбуваються під час перекладу. 
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ АФГАНСЬКОЇ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОСТІ 

В АМЕРИКАНСЬКОМУ РОМАНІ Х. ХОССЕЙНІ «ТОЙ, ЩО 

БІЖИТЬ ЗА ВІТРОМ» 

У цій статті аналізуються способи та засоби вербалізації етнокультурного 

компонента художніх образів у творі американського письменника 

афганського походження з іранським культурним субстратом Х. Хоссейні. 

Двомовність та бікультурність автора закономірно висувають його на роль 

http://confcontact.com/2013_04_17/13_Belyakov.htm
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культурального перекладача, тобто «культурного посередника» між 

Афганістаном та США, накладаючи помітний відбиток на змістовну сторону 

англійського художнього тексту і, перш за все, на його ключові образи. 

Ключові слова: білінгвізм, етнокультурна синергія, гетерогенність, дифузія, 

інтерференція 

Постановка проблеми. В останні десятиліття світової історії мовні 

контакти супроводжуються масовими потоками мігрантів у розвинені країни, 

призводячи не лише до мультикультуралізму та гібридизації культур, але й до 

гострого усвідомлення своєї інакшості. 

Поняття «двомовність», або «білінгвізм», як «здатність тих чи інших груп 

населення пояснюватися двома мовами» було визначено ще на початку XX 

століття. В даний час більшість учених розглядають білінгвізм «як континуум, 

що тягнеться від елементарного знання мови до повного та вільного володіння 

ним». Проте теоретичне осмислення білінгвізму на  цьому не зупинилося. 

Німецький вчений У. Вайнрайх виділив три варіанти суміщення рідної мови з 

іншою: 

1) зрушення, коли рідна мова замінюється новою, вивченою або другою в 

даній ситуації мовою;  

2) перемикання, коли рідна та досліджувана мови використовуються по 

черзі, залежно від прагматико-комунікативних та соціокультурних вимог 

обстановки; 

 3) злиття двох мов у єдину систему. Феномен злиття у концепції  У. 

Вайнрайх сьогодні трактує транслінгвізм як - «плавний синергетичний перехід 

від однієї лінгвокультури до іншої, у результаті чого створюється змішаний 

дискурс» [3, С. 33]. 

Тим часом поява у світі теорії культурального перекладу вказує на те, що 

змішаний дискурс не настільки гармонійний, як то мислилося раніше 

теоретиками мультикультуралізму, що розраховували виключно на 

взаємозбагачення контактуючих культур. 
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Представлений у статті аналіз способів вираження та характеру 

оціночності ключових образів роману підтверджує тезу про їх гетерогенний 

характер. Образ повітряного змія пов'язується одночасно з атрибутами 

афганського повітряного бою та американського мирного фестивалю. Таким 

чином, одним із проявів лінгвокультурної гетерогенності в аналізованому 

романі є поєднання у ключовому образі елементів як рідної (афганської), так і 

набутої (американської) культури автора. Образ ловця повітряних зміїв 

реалізований у назві роману The Kite Runner і характеризується культурною 

дифузією, так як для американського читача інформація про те, що під час 

традиційного зимового турніру в Афганістані ловець повинен «наздогнати» 

(run) збитого змія супротивника, має екзотичний інокультурний характер. 

Етнокультурна специфіка художніх образів виражена у романі як 

експліцитно (в описі повітряних боїв), і імпліцитно (в авторської оцінної 

позиції). Крім того, процеси дифузії та культурної інтерференції у романі Х. 

Хоссейні виявляються у використанні інокультурної для англомовного тексту 

лексики при найменуванні реалій афганської культури. Етнокультурна 

гетерогенність реалізується також у авторських образах головних героїв 

роману, афганців, вчинки та внутрішні конфлікти яких оцінюються у тексті з 

позиції представника американської культури [1, С. 17]. Таким чином, 

незважаючи на домінування первинної афганської культури, синергія образів 

роману полягає у генеруванні нових авторських смислів під впливом обох 

культур. 

Цілі статті. Виявлення та аналіз перекладацьких закономірностей під час 

передачі ісламської релігійної лексики . 

Аналіз досліджень. Головними представниками, що займались вивченням 

перекладу мультикультурного тексту були : С.В.Гладьо, Л.І. Тимофеєв, 

Ю.М.Лотман та ін. Лінгвокультурологічний підхід до вивчення тексту як явища 

культури було розроблено на роботах Ю. М. Лотмана та його послідовників [6, 

С. 174]. Відомо, що Ю. М. Лотман запропонував поняття семіосфери як 

єдиного семіотичного простору, властивого певній культурі. Мова здатна 
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функціонувати тільки через зануреність у цей простір та взаємодіяти з ним . 

Дослідники відзначають що етнокультурна інтерференція у семіосфері 

постійно створює проблему етнокультурної асиметрії, зокрема під час 

перекладу літературних творів з одного мови іншою. Така інтерференція в 

літературному дискурсі здатна впливати на семіосферу як результат та умову 

розвитку культури, викликаючи її гібридизацію (hybridity). 

Тексти, створені білінгвами, характеризуються лінгвокультурною 

гетерогенністю. 

Лінгвокультурно гетерогенним можна назвати текст будь-якого жанру, що 

характеризується взаємодією як мінімум двох культур. У такому тексті 

виявляються «процеси дифузії, інтерференції, трансформації, синергії на рівні 

мови та культури», що відображають особливості творчої свідомості 

білінгвального автора. Ці процеси виявляються, зокрема, у художній образності 

тексту [2, С. 31-38]. 

За визначенням Л. І. Тимофєєва, художній образ – це «конкретна і 

водночас  узагальнена картина людського життя, створена за допомогою 

вигадки та має естетичне значення». Образ у літературі пов'язується із 

зображенням як людини, її характеру, а й предметного світу взагалі. Весь 

художній текст як ціле є образ дійсності (макрообраз), зміст якого є глобальний 

зміст (тема) твору [8, С.192]. 

У творчій свідомості авторів-білінгвів закладено образні уявлення, 

характерні для двох лінгвокультур – рідної (первинної) та набутої (вторинної). 

Це стосується і Халеда Хоссейні, для якого лінгвокультура Афганістану 

залишається основою його англомовної творчості. При цьому слід мати на 

увазі, що будь-яка лінгвокультура гетерогенна, тому що  історично 

визначається постійними зовнішніми контактами та впливами, провокуючими 

процеси дифузії, інтерференції та трансформації. Так наприклад, культура 

Афганістану, що налічує понад три тисячоліття, еклектична, оскільки вона 

тісно пов'язана з історико-культурною спадщиною перської імперії, впливом 

Індії, імперії Великих моголів [5, С. 20-22]. 
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Теоретичні положення, викладені вище, будуть проілюстровані на 

прикладі екзотичного образу повітряного змія, що є наскрізним у романі 

Халеда Хоссейні, який отримав малозрозумілу для американського читача 

назву. Входять до його складу слова kite і runner чудово відомі представникам 

американської лінгвокультури, але їх об'єднання у складі словосполучення 

украй незвичне і створює певну міжкультурну інтригу, яку читачеві 

пропонується розгадати. 

Виклад основного матеріалу. Почнемо з викладу деяких фактів 

етнографічного порядку, важливих розумінню соціокультурного контексту 

роману та його ідеї. 

Письменник зосередив сюжет свого першого американського роману 

навколо як традиційних для Афганістану, так і екзотичних для західного читача 

дитячих битв на повітряних зміях. Їхня суть полягає в тому, щоб перерізати 

леєр у змія суперника за допомогою «озброєння» власного змія. Управління 

змієм парне: один учасник контролює його рухи, а другий – натяг леєра. 

Переможцем стає та пара, чий змій залишиться у небі один. Останній збитий 

повітряний змій вважається найціннішим трофеєм, тому ще одне дуже важливе 

і важке завдання другого учасника у парі – зловити цей трофей. Часто його 

доводиться наздоганяти (звідси run) або розшукувати, оскільки він, як і літак, 

може впасти далеко від місця «бою», залетіти на скелю, повиснути на дереві і 

т.д. 

Таким чином, назва роману The Kite Runner експліцитно вербалізує 

важливу етнокультурну характеристику образу змія, передаючи змістовно-

фактуальну інформацію про традиції змагань в Афганістані, залишаючи 

імпліцитним лише один факт – мова йдеться про дитячу (підліткову) світську 

субкультуру. Персонажами роману, які втілюють «Того, хто біжить за змієм», є 

протагоніст і оповідач Амір (Amir) та його зведений брат Хасан (Hassan), з 

яким Амір провів своє дитинство в Кабулі і з яким у парі бився на повітряних 

зміях. Хасан був чудовим ловцем повітряних зміїв (runner), тобто у західній 

термінології  – повітряним асом. 
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Змістовно-фактуальна інформація про правила змагань на повітряних зміях 

у Кабулі, що формує афганську етнокультурну специфіку образу змія, 

висловлена в тексті експліцитно. Вона прямо пов'язана з образом афганського 

хлопчика, який сильно відрізняється від американської. Читач дізнається, що в 

Афганістані це не лише старовинний, але й зимовий вид розваги (old winter 

tradition in Afghanistan). При цьому турніри проводяться до переможного кінця, 

що вказує на дух та жорсткість боротьби. Для розуміння цього духу важливо 

знати, що повітряний бій –це гра без правил (no rules), що дозволяє сутички та 

бійки (fight breaking out). Таким чином, ми бачимо, що ця афганська гра є 

повною протилежністю до англосаксонського принципу fair play: ситуація 

може вийти з-під контролю (all hell broke loose), і всі засоби хороші для 

досягнення головної мети - "збити" змія супротивника (сut the opponents), 

перерізавши леєр. 

В авторському образі Хасана найбільше втілена афганська етнокультурна 

специфіка, що асоціюється з повітряним змієм. Більше того, з Хасаном 

пов'язаний авторський образ Афганістану (the face of Afghanistan). На відміну 

від Аміра, який (як і автор) ще у дитинстві іммігрував до США, Хасан все своє 

недовге життя провів в Афганістані і загинув у Кабулі. У спогадах протагоніста 

про Хасана позначаються три ключові характеристики цього персонажа: його 

абсолютна відданість (eng. for you, a thousand times over, укр. Для тебе — хоч 

тисячу разів), його фізичний недолік (harelipped) та його майстерність «ловця» 

зміїв (kite runner). Цей образ відмічений як позитивно-оціночними конотаціями 

лексем doll face так і рисами фізичної неповноцінності (thin-boned, harelipped): 

«The face of Afghanistan is that of boy with thin-boned frame, shaved head, and low-

set ears, a boy with Chinese doll face perpetually lit by a harelipped smile» ( укр. 

Байдуже, що для мене обличчя Афганістану уособлює цей тонкокостий 

хлопчина з поголеною головою і низько посадженими вухами, хлопчина з 

лицем китайської ляльки, повсякчас освітленим усмішкою з-під заячої губи). 

Страждання та втрати цього народу, пов'язані з переворотами та війнами, 

також опосередковано асоціюються з наскрізним чином повітряного змія. Так, 
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в описі страти Хасана порівняння його смерті з повітряним змієм, що відлетів у 

небо, реалізує сенс марності жертв (needless death): Хоссейні прямо пов'язує 

етнічні чистки, що проводяться талібами, із забороною ними турнірів 

повітряних зміїв. 

Важливим у вербалізації афганської мультинаціональної специфіки є 

використання лексем, що експлікують місцеві культурні реалії. Так, при описі 

пристрою змія автор неодноразово вживає слова tar (перс. - string), seh-parcha 

(перс. - fabric) у найменуванні змія, зробленого з полотна, або rubab (ребаб – 

струнний музичний інструмент). 

Однак у романі проявляється і культурна гетерогенність образу 

повітряного змія, причому її можна як результат процесів дифузії і синергії 

афганської та американської культур у картині світу автора. У структурі тексту 

такий гетерогенний образ висувається першому плані, оскільки він 

реалізований у сильних позиціях початку і кінця роману. 

Наприкінці ж роману, місцем дії якого знову стає парк у Сан-Франциско, 

гетерогенність аналізованого образу пом'якшується синергією засобів 

вираження. Так, музика (it's Ya Mowlah on rubab strings) представляє культуру 

Афганістану: звучить ребаб. Подвійна танцююча тінь (twin shadows dance) 

відсилає читача до початку роману, коли Амір спостерігав за зміями-

близнюками, що танцюють у небі, опис it's time for tea and cake звучить скоріше 

по-європейському. Згадувана автором шовковиця (mulberry tree) росте як в 

Афганістані, так і в Америці. 

Висновок. У першому «американському» романі Х. Хоссейні, у його 

художніх образах первинна для письменника домінує афганська етнокультурна 

специфіка. Він заявляє про себе не стільки як новий елітарний англійський чи 

американський автор з іноземним корінням, як посередник у міжкультурному 

діалозі, як культуральний перекладач, який прагне занурити читача в афганську 

етнокультурну проблематику з її чужою західного читача специфікою. 

Ключовим елементом, що вербалізує таку специфіку, є назва роману. Вираз The 

Kite Runner є для американського читача інокультурний (дифузний) елемент 
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змістовно-фактуальної інформації про особливості традиційних змагань 

повітряних зміїв, де один із учасників повинен «наздогнати» (run) збитого змія 

супротивника. 

Змістовно-концептуальна інформація характеризується синергією різних 

етнокультурних характеристик образу. Наприкінці роману авторські асоціації з 

американським фестивалем повітряних зміїв апелюють до відгуків кабульських 

жорстких змагань, але їхнє смислове наповнення змінюється, висуваючи 

перший план заклик до братньої любові і взаєморозуміння. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ 

АНГЛОМОВНОГО КІНОТЕКСТУ (НА МАТЕРІАЛІ ФІЛЬМІВ 

ДЕТЕКТИВНОГО ЖАНРУ) 

У статті розглядається проблема перекладу англомовних кінотекстів 

українською мовою та аналізується сучасний стан українського кіноперекладу. 

У роботі представлені теоретичні аспекти та практичні приклади труднощів 

перекладу англомовного кінотексту, до яких зараховуємо досягнення 

синхронності перекладу та відеоряду кінотексту, відтворення 

лінгвокультурних елементів кінотексту, таких як гра слів, гумористичні 

засоби тощо. З’ясовано, що від перекладача залежить не тільки правильність 

перекладу, але й змога глядача правильно зрозуміти сюжет та специфіку 

кінотексту. 

Ключові слова: кінотекст, кінопереклад, труднощі кіноперекладу, особливості 

кінотексту, фільм. 

Постановка проблеми. На сьогоднішній день світовий кінематограф 

сягнув великого розвитку та масштабу. Кількість фільмів, що надходять у 

прокат із кожним роком збільшується. З’являються нові жанри, нові формати, 

нові технології, які сприяють ще бездоганнішій якості перегляду фільмів 

глядачами. Відіграють тут вагоме значення й інші фактори, зокрема труднощі 

перекладу кінотексту як складного семіотичного утворення, адже він поєднує 

особливості як письмового, так і усного перекладу, має враховувати специфіку 

кінофільму як відеоматеріалу, а також лінгвостилістичні та соціокультурні 

особливості кінотексту англомовних фільмів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальність визначається 

теоретичними і практичними потребами українського суспільства та зумовлена 
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необхідністю системного дослідження особливостей перекладу кіно. 

Особливості перекладу кіноматеріалів досліджували такі дослідники, як 

М.Б.Ворошилова, З.В.Громова, Т.В.Журавель, В.В.Іванов, Т.Б.Козак, 

В.В.Конкульовський, Я.В.Кривонос, І.Н.Лавриненко, Т.Г.Лукьянова, 

Р.А.Матасов, А.П.Мельник, І.П.Муха, О.І.Орєхова, Г.Г.Слишкін, 

М.А.Єфремова, І.В.Софієнко, С.А.Філіпов, О.В.Кондратьєва, Н.О.Шубенко, 

А.В.Чернова, А.А.Аванесян, G.Anderman, J.D.Cintas, M.Cronin, J.Diaz-Cintas, 

S.Kozloff, R.Jackendoff, R.Lieber, C.Peschel, C.O’Sullivan, A.Szarkowska тощо. 

Саме нестача теоретичної бази й визначає актуальність дослідження такої 

перспективної галузі, як переклад кінематографічної продукції. 

Мета дослідження полягає у визначенні провідних труднощів перекладу 

англомовного кінотексту. Об’єктом дослідження виступає англомовний 

кінотекст та труднощі перекладу українською мовою. Матеріалом послужили 

скрипти серіалу «Грімм» (“Grimm”) . 

Виклад основного матеріалу. Кінотекст є полікодовим явищем, 

специфіка якого полягає в тому, що його основу становлять постійно 

взаємодіючі та генетично різнорідні (вербальні й невербальні), але семантично 

пов’язані компоненти.  

Лінгвістична система представлена усною та письмовою складовими, які 

включають в себе всі типи титрів, різні написи, а також мову акторів 

(кінодіалог). Нелінгвістична система кінотексту складається з індексальних та 

іконічних знаків. Сюди також входить звукова частина – це природні шуми 

(дощ, вітер тощо), технічні шуми і музика, люди, тварини, предмети та інше 

[1, с.106]. Ці компоненти виконують функцію контексту щодо один одного і 

жоден із них не здатний повністю зберегти семантику поза цим контекстом. 

Саме ця властивість кінотексту й становить головну трудність перекладу кіно 

тексту. Система лінгвістичних та нелінгвістичних знаків кінотексту 

представлена у таблиці 1. 

Таблиця 1.Система лінгвістичних та нелінгвістичних знаків кінотексту 
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Знаки 

кінотексту 

Лінгвістичні Нелінгвістичні 

 

Звукові 

Мова персонажів, 

закадрова мова, пісні 

Природні шуми, 

технічні шуми, музика 

 

Візуальні 

Титри ініціальні, фінальні 

та внутрішньотекстові, написи 

як частина 

Образи персонажів, 

рухи персонажів, пейзаж, 

інтер’єр, реквізит 

 

Перекладач, працюючи над кінотекстом, займається чимось абсолютно 

відмінним від семантичного перекодування тексту оригіналу, обмеженого лише 

рамками мови. У процесі аудіовізуального перекладу перекладачеві необхідно 

мати знання в багатьох областях лінгвістики, адже інформація надходить із 

паралельних каналів сприйняття [2]. 

Завдання перекладача ускладнюється тим, що йому потрібно знайти такі 

виразні засоби, які б були семантично і стилістично рівноцінно прийнятними в 

оригіналі, знайомими основній масі читачів, на яких розрахований переклад, 

але в той же час достовірні відносно того, що їх знає дійова особа твору. 

Перекладачеві слід також пам’ятати, що в утворенні одиниць зниженої лексики 

часто бере участь метафора, особливо це відноситься до жаргону і сленгу, тому 

часто доводиться вдаватися до перекладу через образ.  

Перекладач має пам’ятати, що будь-яке серйозне відхилення від заданого 

оригіналом змісту може призвести до руйнування сюжетної та рольової 

тканини фільму. Часто саме від умілості та креативності, винахідливості 

перекладача залежить можливість глядачів повною мірою оцінити особливості 

сюжетної лінії фільму, жартів персонажів або цікаву гру слів, використану в 

оригінальному тексті[4]. 

Розглянемо деякі результати виникнення перекладацьких проблем на 

прикладі серіалу «Грімм» (“Grimm”) режисера Марка Бакленда, який було 

озвучено українською мовою (прем’єра серіалу відбулася у 2011 році). Це 

американський детективний телесеріал з елементами фентезі, частково 
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заснований на казках братів Грімм. З останнього можна припустити, що 

кінотекст цього серіалу може містити багато так званих «позатекстових» 

елементів, алюзій на певних відомих персонажів, що суттєво впливає на процес 

перекладу кінотексту. Аналіз особливостей перекладу кінотексту цього жанру 

здійснюється на основі реплік, які становлять особливий інтерес з огляду на 

застосування певних граматичних трансформацій (опущення, цілісне 

перетворення, модуляція) та результати їхнього застосування перекладачем.  

Досить часто структури обох мов дають змогу здійснювати переклад без 

суттєвих змістових втрат. Наприклад, репліка We’ve been called worse [5] 

перекладена як Нас і не так обзивали [6], що є доречним відповідником з точки 

зору змісту, спостерігаються лише несуттєві відмінності, зумовлені специфікою 

граматичних структур обох мов.  

Поширеним прийомом під час перекладу кінотекстів є генералізація. 

Наприклад, I had to stop him from yodeling [5] у перекладі звучить як Він ледь не 

заспівав на радощах [6]. Так, мова йде про спів, але про певний вид співу, а 

саме йодль, проте у перекладі вживається семантична одиниця «спів», що є 

генералізованою по відношенню до конкретної одиниці «йодль» і може 

позначати будь-який вид співу. Такий переклад є вдалим з огляду на 

комунікативну ситуацію, зображену у фільмі.  

Переклад деяких реплік вимагає застосування трансформації конкретизації 

для запобігання спотворенню змісту. Так, репліка She has smoke coming out of a 

lot of orifices [5] перекладена як У неї з вух і ніздрів валить дим [6], адже 

дослівний переклад «із багатьох отворів» (“out of a lot of orifices”) не був би 

прийнятним для україномовного глядача (у нас скоріше скажуть «з вух і 

ніздрів» або ж просто «з вух»).  

Еквівалентного перекладу також можна досягти шляхом застосування 

цілісного перетворення, як під час перекладу репліки Wild times! [5] - Гуляймо!. 

Застосовується цілісне перетворення задля збереження фонетичної 

відповідності (фраза МО має два склади, фраза МП — три), тому що у разі 

збереження змістового компонента та дослівного перекладу фрази порушується 
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фонетична відповідність (репліка «Дикі часи!» має чотири  склади). Суттєвої 

втрати змісту в цьому випадку не відбувається, адже мовець посилається на 

спільне зі співрозмовником минуле, на дикі часи (дослівний переклад), коли 

вони разом переживали щось веселе та хвилююче, тому лексична одиниця 

Гуляймо відповідає емоційному наповненню репліки.  

Дуже часто переклад кінотексту залежить від розуміння найтонших 

смислових відтінків тієї чи іншої ситуації на екрані. Так, лексична одиниця 

captivated audience [5] має переклад слухачі в клітках [6], що зумовлено 

ситуацією (слухачі дійсно були у клітках). Застосовано граматичну заміну 

дієприкметника captivated іменником із прийменником в клітках. Але, 

переклавши репліку як вимушені слухачі, що є максимально прямим 

відповідником, зміст епізоду не був би спотворений, а переклад було б 

здійснена. 

У процесі перекладу тексту кінофільму основним завданням перекладача є 

не тільки передача симетрії тексту, тобто його синтаксичної та семантичної 

структури, використаної фразеології, але і його функціонального та прагма- 

тичного аспектів. Однією з головних труднощів відтворення прагматичної 

цілісності кінотексту виступає переклад англомовних жартів. На жаль, часто 

кіноперекладачі не можуть впоратися з цією задачею, та українському глядачу 

гумор героїв фільму чи серіалу здається несмішним, хоча проблема насправді 

полягає в нездатності перекладача якісно відтворити всі відтінки гумору як 

лінгвокультурного компонента кінотексту. 

– Penny, you are on fire!  

– Yes, and so is Sheldon [3]. 

 У цьому прикладі використовується найчастотніший вид гри слів, в якому 

гумор базується на багатозначності лексичних одиниць. Переклад виразу you 

are on fire без знання контексту та за допомогою буквального перекладу 

призведе до українського варіанту «ти гориш», який не є правильним. 

Втрачається комічний ефект та загалом сенс використання такого виразу. 
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Під час перекладу кінотексту перекладач обов’язково має спиратися на 

контекст того чи іншого кінодіалогу, враховувати не тільки особливості кожної 

конкретної сцени фільму, але й загальний контекст – сюжетні лінії, особливості 

мовлення кожного окремого персонажа, стилістику кінотексту тощо. 

 Процес роботи над перекладом кінотексту також зумовлений тим, буде 

фільм дубльовано чи озвучено. За умови дублювання фільму перед 

перекладачем постає складна задача: досягти змістової, фонетичної та 

граматичної відповідності. Порушення однієї з вимог може суттєво вплинути 

на якість перекладу, особливо це стосується фонетичної відповідності. Якщо 

фільм озвучено, у роботі над перекладом допускаються певні відхилення від 

необхідних норм, що зумовлено збереженням оригінального звукового ряду. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. При перекладі 

англомовних кінотекстів перекладач повинен  звертати увагу на особливості 

мовної гри, прагнути найбільш точно відтворити національно-культурні реалії, 

що дозволило б не втрачати національну специфіку кінотексту при його 

локалізації українською мовою.  

У процесі перекладу лінгвістичної складової частини перекладач працює 

як з усним (репліки акторів, закадровий голос), так і з письмовим (титри, 

написи) мовленням. Нелінгвістичний компонент кіноперекладу передбачає 

відтворення звукової частини фільму та роботу з відеорядом. Відповідно, 

основною складністю кіноперекладу є необхідність відтворення правильної 

довжини реплік та дотримання відповідності відео- та аудіорядів. 
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was determined that the main strategies of translation of cinematographic discourse 

are domestication, foreignization and universalization. 

Keywords: movie dubbing, film translation, translation strategy, domestication, 

foreignization, universalization. 

Problem statement. The background of the translation strategies` study of 

movie dubbing is the definition of the terminological basis, that is the main tool of 

scientific research and it contributes to the understanding of the concepts making up 

the constructive elements of the theory. Concerning that film translation is a special 

and relatively new kind of literary translation the study of its terminology is based on 
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scientific views and basic concepts of translation studies. Terminological polysemy 

and synonymy in translation studies as a science significantly borrowed from other 

disciplines led to the ambiguous definition of the term "Translation Strategy". At the 

same time, the concept of "Translation strategy of the movie dubbing" needs to be 

clarified taking into account the peculiarities of the implementation of the English-

language cinematographic discourse. 

Analysis of previous research. Analyzing the scientific works of many foreign 

and Ukrainian researchers (L. Venutti, H. Krings, T. Anrienko, V. Demetska, N. 

Krugla, O. Mazur and others), we can conclude that different researchers use 

variations of the term "translation strategy", namely such as "translation strategy", 

"translator's strategy", "translator's behavior strategy during translation", "methods of 

depicting the translation process", "cognitive regulation of translation discourse". 

Purpose of the research implies the formulation of the concept of "translation 

strategies of movie dubbing" that is based on scientific views and concepts of 

translation studies taking into account the specifics of film translation activity, as 

well as the definition of the main translation strategies within the limits of the 

English-language cinematographic discourse. 

Presentation of basic material of the research. The American expert translator 

L. Venutti [7] notes that the term "strategy" is used in translation studies to denote a 

wide range of actions of the translator - from the selection of the text to the 

verification of the methods of reproducing language units. Therefore, the strategy is 

usually aimed at solving many translation problems. 

The German linguist H. Krings is convinced that a translation strategy is a 

translator's conscious plan of the actions to solve a specific translation problem 

within a specific translation task [6]. 

Ukrainian researcher T. Andrienko considers translation strategy as a "cognitive 

regulation of translation discourse" [1]. The linguist notes that the strategy directs the 

activity of the translator in solving translation problems and investigates the 

cognitive-discursive mechanisms, conditions for the implementation of strategies as 

well as the tactics and methods of translation subordinate to them. These are aimed at 
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transforming the concept of the source text for integration into a conceptual and 

linguistic picture of the world target language. The researcher is convinced that the 

strategy has an interactive nature and directs the translator's organization of the 

interaction between the author and the addressee of the message, combines 

procedural and productive aspects of translation, and is also included in the context 

of the activity subordinated to its goals and rules, manages lower-order translation 

actions in defining tactics and selection of translation techniques [1]. 

A. Pankova [5] considers the "translation strategy" is an algorithm of the 

translator's activity, that involves certain translation tactics and techniques in order to 

transform the concept of the source text for integration into the conceptual and 

linguistic picture of the world of the translation language. 

L. Kolomiets [3] believes that the translation strategy as a program of translation 

activity formed on the basis of the translator's general approach to translation within 

a certain communicative situation of bilingual communication is determined by the 

specific features of this situation and the purpose of translation, and also outlines the 

nature of the translator's professional behavior within a certain communicative 

situation. 

It is worth noting that the scientific views discussed above are based on the 

study of the peculiarities of literary translation and does not take into account the 

extralingual features of movie dubbing as a special type of translation activity. 

Therefore, in order to determine the translation strategies of the movie text, it is 

necessary to take into account the key aspects of the film translation activity. 

When considering a movie dubbing as a translation of the language of the 

movie's characters, it is necessary to take into account such factors as prosody, time 

(timing), pragmatics of speech. 

There are also such realities (or references to them) about which the domestic 

viewer either has no idea at all, or has a superficial one, as linguistic realities 

(Biblicisms, slang, poetic quotations, statements of famous people), as well as 

various cultural and social phenomena, that is the social insurance system of citizens 
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in the USA, the witness protection program, presidential elections, popular culture 

characters, the status and prestige of lawyers and dentists, country music, etc. 

Adequate translation of the film text requires, first of all, the translator to 

understand what, why and for whom is being translated. Practically, at the pre-

translation stage the translator should become a viewer, a recipient, possessing 

certain skills and clearly formulated principles of adequate translation as a 

reincarnation of the original text in another language. 

The procedure of film translation is a multifaceted complex process that 

combines the work of a film producer, a translator and the work of a sound recording 

studio, that in the end will finally voice this film and will then be seen by millions of 

viewers and the quality of which will depend on the professional competence of the 

movie translator, because the success of any of a foreign film depends on 80% of the 

quality of its translation. 

Therefore, we suggest to call the translation strategy of the movie dubbing as the 

activity program of the film translator, that includes the algorithms of translation 

actions aimed at solving some linguistic and cultural problems of the film translation 

in order to achieve the translation goals, such as the creation of an adequate film text 

in the language of translation which corresponds to the original text in 

communicative pragmatically. 

There is a huge number of foreign and Ukrainian researchers` opinions 

regarding to the definition of types of translation strategies. In particular, T. 

Andrienko [1] divides translation strategies into global (integral text mega concept) 

and local (they require a strategic translation solution). Local strategies can be 

applied at different stages, as well as in relation to different units of translation, for 

example, historical words-realities. 

And in turn L. Venutti [7] singles out two radically different local translation 

strategies - domestication and alienation. In his study "The Scandals of Translation" 

(The Scandals of Translation), L. Venutti is convinced that the translator must have 

complete autonomy in the process of translation allowing him to level with realities, 
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that, in turn, makes the original text invisible. This explains his commitment to the 

use of the strategy of domestication in translation. 

In his understanding, the strategy of domestication (domestication) is the 

representation of information through what is known to the recipient. As L. Venutti 

noted, such approach facilitated perception and required minimal cognitive effort. It 

means that choosing a domestication strategy the translator focuses on stylistic norms 

and idioms of the target language. 

Each of these strategies has its adherents. Moreover, some researchers claim that 

it is necessary to avoid mixing strategies of foreignization and domestication within 

the same text, while others, on the contrary, appeal to the opinion that for an adequate 

translation an appropriate symbiosis of these strategies in one translation is 

important. Thus, at the current situation in the research opinions on movie text 

translation strategies, we can talk about the strategy of universalization (creolization) 

which involves the synthesis of several translation strategies. 

The main tactic in choosing a translation strategy, according to T. Andrienko 

[1], is the reproduction of denotative content. 

It should be noted that the choice of translation strategy is influenced by certain 

factors, among which T. Andrienko identifies the following: 

belonging of the text to literary or non-literary (informative) discourse; 

• communicative factors (character of the audience, spatial, temporal and social 

distance); 

• the nature of the text itself; 

• vertical context; 

• macro context; 

• intertextuality; 

• place in the target literature (presence of previously performed translations of 

the same text, marginalization/canonization of individual translations); 

• the status of the original language and the translation language in the world. 

Another Ukrainian researcher, O. Mykhaylenko [4], believes that the choice of a 

translation strategy is influenced by the following factors: the purpose of translation, 
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the type of text to be translated (two main functional types of translation are 

distinguished: literary translation and informative (non-literary) translation) and the 

nature of the intended receptor of the translation (in some cases, the translation does 

not have an exact addressee, and the translator focuses on the so-called "averaged 

receptor"). 

Thus, the formulation of the final goal of the translation of the cinematographic 

discourse, as well as the definition of the translation strategy, require the carefully 

analyze of the film text in the original language at the pre-translation stage, that 

involves an external, substantive, linguistic and communicative analysis of the film 

discourse. 

Conclusions. So, the activity program of a movie translator includes translation 

actions that involve the creation of an adequate movie text in the language of 

translation with its preliminary identification at the structural-compositional and 

semantic-stylistic levels for further adaptation and taking into account the linguistic 

and cultural characteristics of potential viewers. 

The process of adapting a foreign language film text, in turn, requires the choice 

of a translation strategy, which depends on the ultimate goal of the translation. 

Within the scope of the research problem our attention is focused on such translation 

strategies as foreignization, 

domestication (domestification) and universalization (creolization).  

It should be noted that nowadays while analyzing the Ukrainian-language 

translation of an English-language movie text, we can often observe the use of a 

synthesis of separate translation strategies within the limits of one audiovisual 

translation, namely, the creolization strategy, that allows the translator to fully and 

accurately convey the author's opinion, while at the same time embodying it in a 

form peculiar to the Ukrainian style. We see the perspective of further research in the 

analysis of techniques used within a separate translation strategy of the movie text. 
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         ПЕРЕКЛАД ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У «ЛИСТАХ 

РІЗДВЯНОГО ДІДА» ДЖ. Р.Р. ТОЛКІНА 

У дані роботі здійснено дослідження особливостей перекладу фразеологічних 

одиниць з англійської на українську мови на матеріалі «Листів Різдвяного 

Діда» Дж.Р.Р. Толкіна. Автором досліджуються способи перекладу прислів’їв 
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та приказок, здійснюється розгляд проблеми при перекладі та способи їх 

вирішення. 

Ключові слова: переклад англомовних текстів, фразеологічні одиниці, 

перекладацькі трансформації. 

Постановка проблеми. Переклад фразеологічних та пареміологічних 

одиниць становить одну з найбільш складних перекладознавчих проблем, 

оскільки вимагає від перекладача ґрунтовних, інколи енциклопедичних, знань, 

а також неабиякого таланту та творчого підходу, щоб підібрати відповідник, 

який не позбавить переклад стилістики оригіналу, не зруйнує ту гру слів, яку 

так старанно вибудовував автор оригіналу.    

Пописуй О.В. зауважує, що: «…враховуючи всі особливості тієї чи іншої 

мови, перекладати те, що вважається частиною культури одного народу на 

іншу мову дуже складно. Спроби дослівного перекладу прислів'їв і приказок 

можуть призвести до несподіваного, часто безглуздого результату» [4]. Це має 

безпосереднє відношення до проблеми перекладу фразеологізмів, прислів’їв та 

приказок з англійської мови, оскільки чим більше зміцнюються зв'язки між 

народами, чим більше нівелюються відмінності в їх практичній діяльності та 

умовах життя, тим більшу єдність набувають їх пізнавальні інтереси, тим 

більшу роль починає грати процес подолання семантичних розбіжностей в мові 

[3, с.128-129].  

Мета статті – дослідити основні способи перекладу фразеологічних 

одиниць, в тому числі паремій, на матеріалі українського перекладу «Листів 

Різдвяного Діда» Дж. Р.Р. Толкіна.  

Виклад основного матеріалу. Твори Дж. Р. Р. Толкіна безумовно можна 

вважати цікавим викликом для будь-якого викладача, навіть дуже 

досвідченого. З одного боку, в них присутні віршовані форми, з іншого – 

частина тексту написана вигаданими автором мовами. Однак переклад «Листів 

Різдвяного Діда» ускладнюється не лише цими факторами, але й тим фактом, 

що листи написані конкретно дітям самого автора. Батько описував предмети, 

ігри, страви, героїв, заздалегідь знаючи, що його сини і донечка знають, про що 



 105 

ідеться. Сучасній українській малечі багато речей необхідно пояснювати. 

Окрім того, хоча мовлення героїв листів – Різдвяного Діда, його секретаря та 

Великого Полярного ведмедя – і не дуже складне для сприйняття дітьми-

носіями мови, воно містить чимало каламбурів, фразеологізмів, реалій і навіть 

навмисно попущених помилок, які спантеличать українську аудиторію. Ці 

особливості мовлення потребують особливо уважного підходу від перекладача. 

Розглянемо способи перекладу фразеологізмів та паремій більш детально.  

Способи перекладу прислів’їв та приказок можна класифікувати 

наступним чином: 

1. Повні еквіваленти – це українські еквіваленти, які є моно-еквівалентами 

англійських фразеологізмів, що збігаються з ними за значенням, лексичним 

складом, образністю стилістичної направленості та граматичною структурою. 

До цієї групи належать одиниці інтернаціонального характеру, засновані на 

міфологічних переказах, біблійних легендах та історичних фактах, наприклад: 

Achille's heels - Ахіллесова п'ята; East or West home is best - В гостях добре, а 

вдома краще; Еxtremes meet - Крайнощі сходяться; 

2. Часткові еквіваленти – еквіваленти, що містять лексичні, граматичні або 

лексико-граматичні розбіжності при наявності однакового значення тієї ж 

стилістичної спрямованості. Тому частковий еквівалент за ступенем 

адекватності перекладу слід вважати рівноцінним повного еквіваленту.  

3. Дослівний переклад, при наявності повного або часткового еквівалента. 

Незважаючи на наявність повного або часткового еквівалента, стійкі поєднання 

слів іноді доводиться перекладати дослівно. Такий переклад особливо 

важливий, коли образ небайдужий для розуміння тексту, а його заміна не дає 

достатнього ефекту, до прикладу: the lion's share - левова частка. Такий 

переклад можливий тільки тоді, коли дослівний переклад може довести до 

читача справжній зміст прислів’я або приказки. Буквалізм переклад може 

спотворити сенс перекладного висловлювання. Такий переклад порушує мовну 

форму, в ньому йде заміщення елементів вихідного тексту. 
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4. Описовий переклад, який здійснюється за допомогою пояснення, 

порівняння, опису, тлумачення. Ці засоби передають в короткій формі зміст 

фразеологічної одиниці (to have butterflies in stomach – нервувати від страху) 

[7, с.239]. 

Основними труднощами при перекладі фразеологізмів та паремій є: різні 

форми, присутність в їх складі реалій, власних назв, що є причиною 

національно-культурної специфіки фразеологічного фонду мови, образність. 

Проаналізувавши дане питання, можна зробити висновок, що прислів'я і 

приказки англійської мови досить складні для перекладу на інші мови, і для 

того, щоб дати достовірний і найбільш точний переклад прислів'я або приказки, 

необхідно правильно вибрати спосіб перекладу в кожному конкретному 

випадку [1, с.54-55]. 

Найбільші труднощі при перекладі прислів’їв та приказок полягають в 

розпізнаванні стійких поєднань у тексті оригіналу. З огляду на те, що 

фразеологізми мають різну форму та оформлення, характер компонентів 

здебільшого не відрізняється від звичайних слів. Ми приймаємо їх за вільні 

сполучення, і це призводить до перекладу їх на рівні слова, що є неправильним 

сприйняттям. 

Окрім того, варто звернути увагу на роботу Терещенко Л.Я., яка зазначає, 

що типовими перепонами для перекладу взагалі є різноманітні лінгвальні 

чинники (полісемія та омонімія, тема-рематичне членування, гра слів, 

відсутність синтаксичних конструкцій у мові перекладу тощо) та 

екстралінгвальні чинники, серед яких, визначальний вплив на якість перекладу 

мають персональні характеристики перекладача та культурно-історичні 

чинники [5, c.170]. 

Одним з головних завдань перекладача при перекладі пареміологічних 

одиниць українською мовою у прислів’ях та приказках є передача смислового, 

функціонально-стилістичного та емоційно-експресивного змісту. До того ж 

пареміологічні одиниці виступають в якості особливих стійких одиниць, які 

крім передачі певної інформації здатні впливати на уяву і почуття. При 
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перекладі прислів’їв та приказок важливим моментом є розпізнавання 

пареміологічних одиниць, оскільки на практиці зустрічаються приклади 

перекладу стійких виразів як вільних словосполучень, що веде до втрати 

справжнього значення виразу. Необхідно враховувати два фактори: 

стилістичну нерівноцінність і національне забарвлення деяких аналогових 

фразеологізмів [7, с. 73]. 

Особливості перекладу прислів’їв та приказок розкриваються через їх 

характерні особливості, серед яких, прислів’я та приказки, відрізняються від 

інших стійких одиниць:  

1) синтаксичною структурою: прислів'я – завжди чітко оформлена 

пропозиція до дії; 

2) прислів’я та приказки дослівно висловлюють судження, узагальнену 

думку, мораль, на відміну від інших одиниць, що позначають зазвичай поняття 

або предмет. 

Незважаючи на істотні розбіжності у змісті та вираженні, прислів’я та 

приказки можуть мати більше чи менше мотиваційне значення цілого значення 

компонентів. Від цього буде залежати вибір найбільш підходящого способу 

перекладу. Переклад пареміологічних одиниць – складна діяльність, яка 

вимагає від перекладача хорошого знання культури та національної специфіки 

мови, збереження функціональних домінант, емоційно-експресивного фону, 

особливостей стилістики. Існує безліч способів перекладу прислів'їв і приказок, 

окрім тих, що були нами описані вище. Це підтверджує той факт, що процес 

перекладу фразеологічних одиниць не обмежується пошуком аналогу або 

еквівалента, оскільки являє собою творчу діяльність. 

Варто зазначити, що переклад складний тим, що при перекладі з 

англійської на українську перекладач може загубитися в розмаїтті синонімів 

тексту, шо перекладається. В такому випадку, йому буде вкрай складно 

підібрати саме ту одиницю, яка відповідає стилю і думці автора оригіналу. 
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Проте, для того, щоб уникнути проблеми із перекладом, науковці наводять 

класифікацію пареміологічних одиниць, яка спрощує переклад. До прикладу, 

це є: 

1. Алфавітна класифікація, згідно з якою всі пареміологічні одиниці 

розташовані в алфавітному порядку в залежності від початкових букв першого 

слова. Але ця класифікація не зручна з точки зору перекладних паремій, так як 

різні переклади можуть починатися з різних букв. 

2. Класифікація за опорним словами. Наприклад, прислів'я: «Друзів - як 

гусей близько полови», «Друзів у багатих що полови близько зерна», 

«Друзі великі, що брати рідні», «Друзів-приятелів багато, а друга немає», «Всі 

за одного, а один за всіх, тоді і в справі буде успіх» можна віднести до групи, 

що об'єднує всі паремії про дружбу, а також в групу, яка говорить про 

багатство. 

3. Монографічна класифікація. Місце паремії залежить від місця або часу її 

збирання і від збирача. 

4. Генетична класифікація розділяє пареміологічні одиниці за ознакою їх 

походження. 

5. Тематична класифікація. Все паремії розподілені по їх змісту, зазвичай 

така класифікація зустрічається у словниках, книжках, тощо. 

Фразеологічні та пареміологічні одиниці складні в перекладі в силу того, 

що вони несуть в собі складне поняття, обрамляючи його в коротку і яскраву, 

цікаву форму. Багато прислів'їв та приказок часто засновані на жартах, багато з 

них є яскравими, емоційно-насиченими оборотами, які належать до певного 

мовного стилю і часто носять яскраво виражений національний характер.  При 

перекладі стійких словосполучень слід також враховувати особливості 

контексту, в якому вони вживаються. Для багатьох англійських фразеологічних 

одиниць характерні багатозначність і стилістична різноплановість, що 

ускладнює їх переклад на інші мови. 

Слід зазначити, що в англійській мові свій порядок слів, а в українській, 

відповідно, свій, що є відмінним. Дослідники даного питання виокремлюють 
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кілька способів для перекладу фразеологічних одиниць з англійської мови на 

українську. Це зумовлено тим, що для носія англійської мови сенс будь-якої 

приказки чи прислів’я зрозумілий, а для носіїв української мови ця приказка чи 

прислів’я буде чимось новим [2, с.394-399]. Отже, існують такі способи 

перекладу: 

1. Фразеологічний еквівалент. Використання такого еквівалента допомагає 

точно відтворити іншомовний фразеологізм. 

Наприклад:  

- All in good time – на все свій час; 

- My house is my castle – мій дім – моя фортеця; 

- To play with fire - грати з вогнем. 

2. Частковий відповідник. У цьому способі використовується українська 

фразема, що є аналогічною за змістом до англійських, але вони засновані на 

іншому образі. Наприклад: I send you all – John, Michael, Xtopher, Priscilla – my 

love and good wishes, this Xtmas: tones of good wishes. [6, с. 103] – «Сердечне 

вітання усім – Майклові, Крістоферові та Прісціллі – добрі різдвяні 

побажання: ціле море добрий побажань» [6, с. 104]. 

I have given my elves some new magic sparkler spears that will scare them out 

of their wits [6, c.102] – «Я вручив своїм ельфам кілька нових чарівних 

мерехтливих жезлів, які смертельно їх перелякали» [6, c. 99]. Зауважимо, що 

правильно підібравши український відповідник, перекладачка невиправдано 

змінила його часову форму. 

3. Калькування. Даний спосіб також називають послівним перекладом, 

хоча такий метод не є універсальним та використовується в окремих випадках. 

Зазначається, що цей метод може бути використаний тільки в тому випадку, 

коли перекладу підлягає фразеологічна одиниця, образність якої легко 

сприймається носієм мови. Наприклад: 

- Time flies – час летить; 

- Never put off till tomorrow what you can do today – ніколи не відкладай на 

завтра те, що можеш зробити сьогодні; 
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- He is good at doctoring anybody but himself [6, с. 101] – «Він запросто 

вилікує кого завгодно, тільки не самого себе»  [6, с. 99]. 

4. Описовий переклад є одним з найпоширеніших у книзі, адже часто 

фразеологічні одиниці (особливо фразові дієслова) перекладаються звичайними 

лексемами, які мають відповідний зміст. Наприклад: Although they are very 

quick, they don’t get on fast [6, с. 101] – Вони дуже милі і надзвичайно кумедні, 

але встигають небагато, хоча й дуже моторні [6, с. 99].  

Don’t tell him I gave away his secret [6, c.77] – «… тільки не кажіть йому, 

що я розголосив його секрет» [6, c.77]. 

На жаль, частина каламбурів, заснованих на римі та фразеології, можуть 

втрачатися при описовому перекладі: P.B. fell into the tree and caught on some 

wire; and his fur caught on fire [6, c.119] – «Білий Ведмідь повалився на ялинку й 

ухопився за електричний дріт, а його самого охопило полум’я» [6, c.118]. 

Висновок. Враховуючи наведене вище, слід констатувати, що 

перекладачам доводиться стикатися з великою кількістю труднощів при 

перекладі англійських фразеологічних одиниць на українську мову. Це 

пов'язано з необхідністю точної передачі смислового змісту цих одиниць. В 

іншому випадку, в результаті перекладу можуть відбутися суттєві 

непорозуміння.  
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ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З ЕЛЕМЕНТОМ 

HEAD/ГОЛОВА В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ 

Стаття присвячена дослідженню особливостей соматичних фразеологічних 

одиниць англійської та української мов. Аналізується розподіл фразеологізмів, 

які містять лексему head та зіставляються особливості їх функціонування та 

перекладу в українській мові. 

Ключові слова: фразеологізм, соматична фразеологічна одиниця, соматизм, 

мовна картина світу, меронімія. 

Фразеологічні одиниці стали чи не найпопулярнішим об’єктом сучасних 

лінгвокультурних досліджень, що свідчить про їх багатоаспектність і широту 

охоплення різноманітних міждисциплінарних питань. Об’єктом нашого 

дослідження є англійська та українська соматична фразеологія.  

Предметом дослідження є особливості функціонування та типологія 

фразеологічних одиниць із соматичним компонентом head / голова. Необхідно 

з’ясувати механізми творення фразеологічних одиниць, встановити специфіку 

семантики лексеми head в структурі фразеологізмів англійської та української 

мовах. 

Актуальність обраної теми обумовлена тим, що останнім часом зростає 

інтерес до дослідження фразеологічного складу мов в аспекті виявлення 

особливостей етнічної свідомості їх носіїв. Адже у фразеологізмах, як у 

дзеркалі, відбиваються особливості менталітету, світосприйняття та 
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світорозуміння, емоційно-оцінної характеристики явищ зовнішнього світу 

носіями тієї чи іншої мови. 

Предмет фразеології – це сполучення слів, що не утворюються спонтанно у 

мовленні, а входять у нього як готові блоки з певними значеннями. Часто 

значення фразеологізму не зводиться до суми значень слів, що входять у нього. 

Фразеологізмам властива метафоричність та образність, вони можуть належати 

до стилістично забарвленої лексики (розмовної чи, навпаки, книжної); 

дослідження цього розділу лексичної системи доводить, що, як і слова, вони 

можуть входити до синонімічних рядів, можуть мати антоніми, можуть мати 

варіанти (поруч із фразеологізмами жорсткої структури є й такі, що мають 

змінний компонент – тобто алоформу фразеологізму). Визначення 

фразеологізму як структури, семантично цілісної, відтворюваної у готовому 

вигляді у мовленні й ідіоматично, є загальноприйнятим. Однак теоретичні 

дослідження і української, і англійської лексики часто обмежують чи 

розширюють визначене поняття ще певними умовами. 

Аналіз останніх досліджень. Фразеологізми із соматичним компонентом 

досліджували такі вчені, як М. Алексєєнко, Л. Дядечко, А. Івченко, 

В. Виноградов, Д. Ужченко, В. Ужченко, В. Коваль, О. Селіванова, 

В. Кононенко, М. Кочерган, О. Тищенко, О. Андрейченко, А. Архангельська, 

М. Горди, О. Каракуця, О. Левченко, Ю. Мільошин. 

Мета дослідження – дослідити особливості соматичних фразеологізмів з 

елементом «head» в англійській та українській мовах. 

Для досягнення поставленої нами мети ми визначили такі завдання: 

• дослідити значення поняття «соматичні фразеологізми». 

• визначити особливості фразеологічних структур з лексичним елементом 

head/голова в англійській та українській мовах. 

    Виклад основного матеріалу. З точки зору порівняння фразеологічних 

систем цікавим виявляється вивчення семантичних груп фразеологізмів. Досить 

цікавою семантичною групою фразеологічних одиниць є соматичні, тобто такі 

у складі яких є назва частини людського тіла. 
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Як правило, при класифікації фразеологізмів учені нашої країни 

використовують запропоновану академіком В.В. Виноградовим систему 

виділення з-поміж фразеологічних одиниць трьох основних класів 

фразеологізмів за ознакою їх вмотивованості чи то збереження словами-

компонентами в тій чи іншій мірі значень слів-компонентів. Вчений пропонує 

виділяти: 

-  фразеологічні зрощення – немотивовані одиниці, значення яких нібито 

зовсім не виводиться зі значень компонентів. Звичайно приводяться приклади 

таких сполучень, що або мають у своєму складі слово-архаїзм, відсутнє в 

активному словнику сучасного мовця (збити з пантелику, дати одкоша/ to rub 

on the/ cut to the quick), або метафоричність виразу настільки відсунула 

значення слова у складі фразеологізму, що він уже ніяк не асоціюється з 

первинною денотативною його семантикою – beat about the bush, to rain cats 

and dogs/ пекти раків, у сірка очі позичати. Такі фразеологізми у реченні 

виступають своєрідним синтаксичним монолітом, не допускають ніякої 

реструктуризації чи вкраплень у вигляді додаткових означень чи уточнень. 

- фразеологічні єдності – такі фразеологізми, що є семантично 

неподільними, але загальне значення мовцями все ж таки сприймається як 

мотивоване, асоціації не стерлися – (передати куті меду, мухи не зобидити, 

міняти шило на мило/ to be on the seventh heaven of delight, to see red). Такі 

фразеологізми теж є семантично неподільними та синтаксично невільними, у 

мовленні з'являються готовими, та метафоричність вислову все ж не доходить 

крайньої межі. 

- фразеологічні сполучення – один з компонентів є зв'язаним, а інший 

зберігає своє денотативне значення і легко дешифрується (кидати погляд, 

пробігти очима, насупити брови/ to take to heart, to cast a glance, to shrug one's 

shoulders). До таких сполучень часто входять слова, що мають обмежену 

валентність супити можна тільки брови, a shrug вживається виключно зі словом 

shoulders. Кількість фразеологічних сполучень у такому розумінні надзвичайно 

велика; сюди звичайно відносять дієслівно-іменні перифрази простих дієслів 
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(to give a nod/ a glance/a hug; to make haste/ an offer/ sense /a promise/ a pretence; 

take a look/ a breath/ a step/ a vote; get a sleep/ a nap/ a squint – брати приклад/ 

зобов'язання/ розгін/ ціль; давати приклад/ допомогу/ пораду; отримати 

визнання/ високу оцінку/ перемогу, поставити питання тощо), прикметникові 

сполучення з постійним епітетом (high life, high water, high treason; hot blood, 

hot head, hot money; bitter cold, bitter tears; гарячі почуття, гарячі голови, чорна 

невдячність, холодний прийом тощо), прийменникові групи з усталеним 

порядком слів у функції прислівника чи прикметника (by chance, by all means, 

out of order, out of the ordinary, all of a sudden, with all one’s might - з усіх сил, від 

щирого серця, до речі, у всякому випадку тощо). 

Невисоким ступенем ідіоматичності характеризуються парні сполучення 

слів будь-якої частини мови, компоненти яких є або синонімами чи 

антонімами, або словами спорідненими за значенням у якомусь іншому сенсі. 

Експресивні та емфатичні, вони зустрічаються як в англійській, так і в 

українській мові, хоча ступінь вмотивованості може бути різним (odds and ends, 

bag and baggage, by fits and starts, kith and kin/ ні сіло, ні впало, день і ніч, 

руками й ногами, хоч плач, хоч скач) [2, c. 158]. 

До фразеологічної системи обох мов відносимо і паремії – прислів`я та 

приказки, яким також властива відтворюваність і непряма номінація. Звичайно 

такі мовні утворення стоять у проміжному за вмотивованістю ешелоні 

фразеології, їх відносять до такого ж типу, як і фразеологічні єдності (two heads 

are better than one; better later than never/ краще пізно, ніж ніколи; одна голова 

добре, а дві краще). 

Для контрастивного аналізу фразеології англійської та української мов 

класифікація фразеологізмів за ознакою їх невмотивованості, безумовно, 

важлива – коли за фразеологізмом, крім власне фразеологічного значення, не 

стоїть нічого більше, годі шукати асоціації у порівнюваній мові, і єдиним 

критерієм еквівалентності буде експресивність та стилістична маркованість [5, 

с. 14]. Два інші підходи до виділення окремих груп (без особливої уваги до 

однорідності групи) – структурний та семантичний. 
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За структурою фразеологізми бувають дієслівними, прикметниковими, 

прислівниковими та комунікативними. Перші – виступають у реченні 

еквівалентами дієслова, другі і треті відповідно – прикметника, прислівника. 

Дієслівні фразеологізми в англійській мові складають велику частину всіх 

фразеологічних одиниць. Тут бачимо дієслова руху, мовлення, різноманітних 

дій, стану тощо. 

Іменникові фразеологізми – це, як правило, такі, що мають у своєму складі 

ядерний іменник та виступають у реченні у функції іменника як, наприклад 

англійські soared cow; baker`s dozen; blue stocking; swan song black list (укр. 

священна корова; чортова дюжина; синя панчоха; лебедина пісня, чорний 

список). Ті, що не мають відповідних фразеологічних еквівалентів, передаються 

описово, хоча можливі і кальки blind date – побачення з незнайомою людиною, 

побачення всліпу; backseat driver – непроханий порадник. 

Прикметникові та прислівникові фразеологізми можуть мати у своєму 

складі як прикметники, так і інші частини мови, та виконують вони роль 

прикметника (переважно у функції іменної частини складеного присудка) чи 

прислівника: high and mighty; stick in the mud; milk and roses; by hook and by 

crook; by all means; hand in hand. До фразеологічних одиниць належать і 

комунікативні фразеологізми – паремії. Хоча вони не еквівалентні словам, їх 

відзначає характерна для інших фразеологізмів відтворюваність у мові в 

готовому вигляді, образність і те, що загальні їхні значення все-ж таки 

здебільшого не зводяться до значень їхніх компонентів. У системі мови 

прислів`я та приказки займають особливе місце [2, с. 176]. 

В англійській та українській мовах характерною особливістю соматичної 

фразеології є наявність численних аналогій. Збіг образності соматичних 

фразеологізмів пояснюється не тільки запозиченнями, але й загальними 

закономірностями, які призводять до виникнення близьких за змістом одиниць. 

Найчастіше в фразеологічних одиницях вживаються назви частин тіла: голова, 

серце, рука, нога, око, вухо, зуб [1, с. 125]. 
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Фразеологічні одиниці лексико-семантичного поля «частини тіла» 

представляє собою велику групу фразеологізмів, що характеризуються певними 

особливостями. Серед них зустрічаються фразеологізми різних типів: дієслівні, 

прийменникові, іменникові, прикметникові. Соматичні фразеологізми 

англійської мови мають різні значення і не завжди співпадають з українськими 

[3]. 

Соматичний компонент, що позначений лексемою head/голова, має майже 

універсальну роль, вживається з різними значеннями: 1) діяльність, 2) обмін, 3) 

спілкування, а саме: 

have your head in the clouds (не знати, що відбувається насправді навколо 

вас, тому що ви приділяєте багато уваги до власних ідей) He's an academic. 

They've all got their heads in the clouds; 

talk out of the back of your head (говорити дурниці) He's talking out of the 

back of his head - you can't get a flight to Australia for lessthan £500 these days; 

a big-head (хтось, хто вважає, що він дуже розумний або дуже хороший у 

певній діяльності) Dan's such a big-head, always reminding us tohatfontastic results 

hegot in his exams; 

bull-headed (хтось, хто налаштований робити саме те, що хоче, і не думає 

про те, що хочуть інші люди)  He's completely bullheaded. I asked him not to 

throw out that old table, but he did it anyway; 

a cool head (здатність зберігати спокій і ясно мислити у важкій ситуації) 

These are high pressure situations and you have to keep a cool head; 

have eyes in the back of your head (знати все, що відбувається навколо тебе) 

Parents of young children have to have eyes in the back of their heads; 

be headed for a fall (створювати проблеми для себе); 

have a good head on your shoulders (бути розумним);  

hold/put a gun to sb's head (використовувати погрози, щоб змусити когось 

зробити те, що ти хочеш); 

harm a hair on sb's head (зробити комусь боляче); 

head and shoulders above (набагато краще, ніж інші подібні люди або речі); 
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sb's head on a plate/platter (дуже злий і хочеш їх покарати); 

the head honcho (найважливіша людина в організації); 

be head over heels (in love) (бути по вуха закоханим); 

bite/snap sb's head off (сердито відповідати комусь); 

bury your head in the sand (відмовитися думати про неприємне в надії, що 

ситуація покращиться що вам не доведеться з цим мати справу); 

go head to head (конкурувати з кимось); 

keep one's head (не втратити голову). He takes chances but keeps his head; 

keep one's head down (залишатися непомітними у важкі чи небезпечні 

часи). He was in deep trouble and all his instincts told him to keep his head down; 

knock sth on the head (викликати кінець або невдачу чогось). The closing of 

the airport knocked our holiday plans on the head. 

Особливості значення соматичних фразеологізмів заховані в історії, 

культурі та традиціях тієї чи іншої країни. Як виявляється при порівнянні 

англійських соматичних фразеологізмів з українськими, значна кількість їх має 

відповідники в українській мові, хоча далеко не всі, а деякі і зовсім не мають 

українського аналога, тому перекладаються за допомогою асоціацій. 
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СЛОВОТВІРНІ МОДЕЛІ НЕОЛОГІЗМІВ ЗІ СФЕРИ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Наукову публікацію присвячено вивченню словотвірних моделей неологізмів зі 

сфери інформаційних технологій. Результати морфологічного аналізу 

досліджуваних лексичних одиниць показали, що більшість ІТ-неологізмів 

утворюються шляхом словоскладання.  

Ключові слова: неологізми, словоскладання, телескопія, скорочення, 

абревіатури, акроніми, афіксація. 

Постановка проблеми. Початок ХХІ століття характеризується 

небаченим зростанням словникового складу англійської мови. Основним 

джерелом поповнення лексикону є неологізми, які використовуються для 

номінації нових предметів, явищ, понять, а також для експлікації та фіксації 

нових значень слів, які вже існують. До найвиразніших суспільних явищ, які 

спричинили появу нових слів у ХХІ столітті, можна віднести створення та 

розвиток цифрових технологій, діджиталізацію, глобалізацію Інтернету, зміни 

клімату та навколишнього середовища, розвиток нових видів розваг, Брекзит і 

пандемію COVID-19. Поява та становлення цих понять вимагає і відповідної 

номінації [3, с. 184].  
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Дослідження неологізмів, що включені в мікросистему термінів зі сфери 

ІТ, постійно у фокусі уваги достатньо великої кількості вітчизняних та 

іноземних лінгвістів, серед яких В. Гладка, Н. Іваницька, С. Мойсеєнко, 

В. Нечипоренко, О. Філь, Л. Терещенко, Н. Тимощук, І. Шилінська. 

Цією публікацією ми маємо на меті проаналізувати словотвірні моделі 

неологізмів зі сфери інформаційних технологій. 

Виклад основного матеріалу. Серед способів збагачення сучасної 

лексики новотворами переважаючим є морфологічний спосіб творення слів. 

Лінгвістичні розвідки доводять, що нова лексика переважно утворюється із 

власного матеріалу шляхом словотвірних операцій і переосмислення вже 

наявних одиниць. Афіксація, абревіація, словоскладання та конверсія 

залишаються основними способами утворення морфологічних неологізмів [4, с. 

169]. 

Одним із найпродуктивніших способів словотвору можна назвати 

словоскладання. Цей спосіб полягає в утворенні складного слова шляхом 

поєднання двох або більше слів. Подібні слова функціонують як одне ціле, 

висвітлюючи одне лексичне значення.  

Найбільш поширеною моделлю творення складних слів в англійській мові 

є модель N + N. Складними можуть бути іменники, прикметники, прислівники 

(old-fashionably) та дієслова (to blacklist). Незважаючи на загальну тенденцію до 

мовної економії, у сфері комп’ютерних технологій близько половини всіх 

розглянутих нових лексичних одиниць утворюється за допомогою 

словоскладання [5, c. 29]. Наприклад, webhead –  людина, яка активно  

використовує Інтернет; sideloading – копіювання завантажених з мережі даних 

на карту пам'яті або інший змінний пристрій.  

Телескопія – це процес злиття скороченої основи одного слова із повною 

основою іншого, або ж поєднання двох скорочених основ, при цьому, 

відбувається семантично вмотивоване злиття морфем. Здебільшого значення 

нової лексеми відображає сумарне значення обох її складників. Значення 

нового слова включає в себе повністю або частково значення назв структурних 



 121 

компонентів. Характерною особливістю телескопічних утворень є чітко 

виражена мотивація їх створення. Як стверджують дослідники, іноді навіть 

бувають відомі імена тих, хто створив ці слова, а також місце й час їх першого 

вживання [1, с. 12]. 

Особливості телескопічних неологізмів можна розглянути на наступних 

прикладах. Оскільки мову інтернет-комунікації виділено, як окрему форму 

спілкування, з’явилася потреба для її врегулювання. Для позначення цих 

правил та норм, було створено телескопічний неологізм netiquette, який означає 

«правильний або прийнятний спосіб використання Інтернету». У процесі 

утворення цього слова відбулося злиття скорочення net- від слова internet та 

слова etiquette. Ще одним революційним відкриттям сфери інформаційних 

технологій стало явище під назвою pоdсast. З погляду морфології, цей 

неологізм є  об’єднанням скорочених основ від слів iPоd «торговельна марка 

портативних медіаплеєрів» та brоadсast «радіомовлення». Новотвір pоdсast 

означає «цифровий медіа-файл, який розповсюджується інтернетом для 

відтворення на портативних медіа-програвачах».  

Поява двох наступних неологізмів textpeсtatiоn та textrоvert спровокована 

повсякчасним спілкування в соціальних мережах. Обидва неологізми є 

частковими телескопізмами, оскільки поєднують повне слово text, яке в цьому 

контексті означає «текстове повідомлення», тоді ж як друга частина 

представлена скороченням інших слів. Неологізм textpeсtatiоn містить  

скорочення від слова expeсtatiоn «очікування». Таким чином із сумарного 

значення складників можна зрозуміти, що слово textpeсtatiоn означає 

«очікування бажаного повідомлення». В свою чергу, новотвір textrоvert 

включає скорочення від слова extrоvert «екстраверт», яке в поєднанні зі словом 

text набуває значення «особа, яка почувається впевнено спілкуючись у мережі, 

на відміну від реального спілкування».  

Скорочення є продуктивним способом словотворення в лексичному складі 

англійської мови.  Інтернет-сленгом вважають лексичні одиниці, що 
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складаються з абревіатур. Подібні форми скорочень у веб-текстах допомагають 

заощадити час перебування в Інтернеті та підвищити виразність тексту.  

Акроніми, тобто абревіатури зі статусом лексичних слів, також набули 

особливого інтенсивного розвитку у сфері інформаційних технологій. Оскільки 

саме акроніми мають легко відтворювальну структуру та задовольняють 

потребу в спрощенні складних понять. 

Наслідком конденсації складних синтаксичних конструкцій є утворення 

ініціальних абревіатур. Вони становлять найбільшу групу серед новоутворених 

скорочень. Ініціальні абревіатури є одиницями вторинної номінації та мають 

переважно номінативний характер. Зразком ініціальних абревіатур сфери 

інформаційних технологій є ISP «Internet serviсe prоvider» –  організація, яка 

надає послуги доступу та передачі (інформації) певними інформаційними 

каналами. 

Афіксальні неологізми утворюються за існуючими в мові словотворчими 

моделями. Афіксація як спосіб словотвору неологізмів представлена за 

допомогою  префіксів uber-, de-, re-, hyper-, nano-, pre-, anti-, super, та суфіксів -

ologist, -ology та -er. Найпоширенішими серед них є префікси cyber-, nano- та 

суфікс -er.  

Додавши префікс cyber-, слово набуває нового значення, тобто пов'язані з 

комп'ютерними технологіями та кібернетикою; це визначило їх належність до 

даної категорії. Наприклад, cyberterrorism – навмисна, політично мотивована 

атака на інформаційні, комп'ютерні системи, програми і дані, cybersurfing – 

«мандрування» по різних сайтах, cybervandal – той, хто отримує моральне 

задоволення від проникнення у чужі програми, cyberventing – кіберторгівля – 

продаж товарів через Інтернет, cybervigilantism – виявлення і покарання 

порушників правил користування Інтернетом особами, не пов'язаними з 

поліцією, cyberville – об'єднання і спілкування людей в Інтернеті у вигляді 

маленького містечка, cyber-thug – особа, яка «проникає» в комп'ютерну мережу 

для виведення з ладу особливо цінних програм.  
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Приставка nano- означає мікроскопічний предмет, тому всі слова з такою 

приставкою відносно нові, як і самі нанотехнології, і вказують на те, що 

описуваний ними предмет має дуже маленький розмір. Наприклад, nanobot – 

робот мікроскопічних розмірів, nanocosm – мікроскопічний світ, nanomaterial – 

матеріал для виготовлення механізмів мікроскопічних розмірів. Як і в 

попередньому прикладі, слова з префіксом nano- можуть бути перекладені за 

допомогою методів запозиченого перекладу і транскодування з точки зору 

економії простору. 

Суфікс -er використовується для утворення іменників, що означають особу 

або предмет, який виконує дію. Наприклад, bodyshopper – людина, яка 

займається найманням програмістів у країнах, що розвиваються, для 

американських комп'ютерних фірм, bot herder – хакер, який контролює велику 

кількість комп'ютерів із своєю злокорисливою метою, fauxtographer - той, хто 

створює фальшиві фотографії за допомогою комп’ютерних технологій, 

fusioneer – особа, яка досліджує явище ядерного синтезу.  

Таким чином, досліджені неологізми англійської мови зі сфери 

інформаційних технологій були утворені шляхом словоскладання (46,3 %), 

скорочення (21 %), афіксації (18,6 %), телескопії (14,1 %). Діаграма містить 

кількісну морфологічну характеристику англійських неологізмів зі сфери 

інформаційних технологій (Рис. 1). 
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Рис. 1. Словотвірні моделі неологізмів зі сфери інформаційних 

технологій 

Висновки. Здійснений нами морфологічний аналіз неологізмів зі сфери 

інформаційних технологій показав, що більшість ІТ-неологізмів утворюються 

шляхом словоскладання. Спостерігається й активність префіксальної 

словотворчої моделі, зокрема особливо актуалізується префікс cyber-.  

Перспективність подальших досліджень вбачаємо у необхідності аналізу 

способів перекладу англійських неологізмів у сфері інформаційних технологій.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ БІНАРНОЇ 
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ФАРЕНГЕЙТОМ» 

У роботі проаналізовано особливості відображення концептуальної бінарної 

опозиції «ЛЮДИНА-ТЕХНІКА» на матеріалі науково-фантастичного роману 

Р. Бредбері «451 градус за Фаренгейтом». Проведене дослідження 

підтверджує, що науково-фантастичний роман Р. Бредбері протиставляє 

людину та техніку, утворюючи різні векторні явища, незважаючи на спільну 

основу. 

Ключові слова: бінарна опозиція, наукова фантастика, концептуальна 

опозиція ЛЮДИНА-ТЕХНІКА, науково-фантастична модель світу. 

Постановка проблеми. Навколишній світ концептуалізується людиною 

ще на домовному рівні, внаслідок чого у підсвідомості складається ментальне 

сприйняття світу. Це сприйняття впорядковується завдяки категоризації, 
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головною метою якої є надати сприйнятому світу впорядкований характер, а 

також за зовнішньою різноманітністю атрибутів різних об’єктів та подій 

віднайти певну подібність або навіть їхню ідентичність.  Бінарна опозиція є 

концептуальним явищем; у художньому тексті вона проявляється на основі 

протиставлення понять, і саме тому дослідження бінарних опозицій у творчості 

даного письменника дозволяє визначити особливості його  світосприйняття та 

глибше пізнати його картину світу.   

Актуальність дослідження зумовлена зацікавленістю науковців до 

поняття бінарна опозиція та доцільністю вивчення опозиції «ЛЮДИНА-

ТЕХНІКА» у романі Р. Бредбері. 

Бінарна опозиція досліджується як універсальний принцип організації 

знакових систем у світі людини. Суть бінарного сприйняття намагалися 

осмислити дослідники від античних філософів до сучасних лінгвістів, а саме,  

походження терміну «бінарна опозиція» пов’язують з іменем швейцарського 

лінгвіста,  засновником структуралізму – Фердинанда де Соссюра [3]. З часом, 

бінарні опозиції досліджували в галузях лексикології  Ахмад і Чмель [4]; 

Алефіренко [1], стилістики Фасс [6]; Джонсон і Лакофф [7]; Трущинська [13], 

лінгвістичного літературознавства, когнітивної лінгвістики.  

Незважаючи на значний успіх у дослідженні бінарної опозиції як 

характерної риси сприйняття дійсності та мислення, існує кілька праць, у яких 

показано дослідження бінарної опозиції науково-фантастичних текстів з точки 

зору когнітивної лінгвістики та лінгвістичної поетики. 

Тому, метою даного дослідження є визначення вербальних засобів 

реалізації бінарної опозиції «ЛЮДИНА-ТЕХНІКА» шляхом моделювання 

рамок опозиційних мегаконцептів «ЛЮДИНА-ТЕХНІКА» як інструменту 

побудови науково-фантастичної моделі світу в науково-фантастичному романі 

Р. Бредбері.  

Виклад основного матеріалу. Особливістю науково-фантастичних творах 

Р. Бредбері є використання концептуальної бінарної опозиції «ЛЮДИНА-

ТЕХНІКА». Реконструкція концептів – компоненти мегаконцептів «ЛЮДИНА-
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ТЕХНІКА» дає змогу глибше зрозуміти сприйняття письменником людини та 

техніки у його науково-фантастичних творах. Результати нашого дослідження 

виявили, що мовне втілення компонентів бінарної опозиції «ЛЮДИНА-

ТЕХНІКА» у творчості письменника ґрунтується на використанні лексичних, 

лексико-стилістичних та дискурсивних засобів номінації. Для кожного типу 

засобів виділено підгрупи за функціонально-тематичними параметрами, 

систематизовано тематичні групи та визначено найбільш істотні 

характеристики людини та техніки, які представлені такими номінаційними 

засобами.  

Асоціації, що виникають у свідомості письменника щодо людини та 

техніки, представлені засобами образної номінації – тропами, розподіленими за 

типом передачі значення на групи метафоричних та метонімічних значень. 

Засоби метафоричної групи представлені метафорою  (e.g. “You laugh when I 

haven’t been funny and you answer right off. You never stop to think what I’ve asked 

you.”[5, с. 9] – демонструє емоційний стан «людини»), персоніфікація (e.g. “She 

had a very thin face like the dial of a small clock seen faintly in a dark room in the 

middle of a night when you waken to see the time and see the clock telling you the 

hour and the minute and the second, with a white silence and a glowing, all certainty 

and knowing what it has to tell of the night passing swiftly on toward further 

darknesses but moving also toward a new sun” [5, с. 11] – демонструє особливості 

дії механічного приладу, здатного діяти як людина), епітет (e.g. great python – 

позначає пожежний шланг) та порівняння (e.g. “Books bombarded his shoulders, 

his arms, his upturned face a book alighted, almost obediently, like a white pigeon, in 

his hands, wings fluttering. In the dim, wavering light, a page hung open and it was 

like a snowy feather, the words delicately painted there on.” [5, с. 34] – порівнює 

книги з білим голубом, який уособлює хороші вісті, порятунок), а метонімічна 

група представлена метонімією та синекдохою. Метонімія використовується 

для розкриття якісних особливостей компонента «техніка» та емоційного стану 

компонента «людина» бінарної опозиції «ЛЮДИНА-ТЕХНІКА»: “He felt his 

body divide itself into a hotness and a coldness, a softness and a hardness, a 
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trembling and a not trembling, the two halves grinding one upon the other.” [5, с. 

22]. Прикладом синекдохи може бути інтерпретація стін будинку як 

відсутнього співрозмовника одним із головних героїв Бредбері, що символізує 

його самотність, тобто його емоційний стан: “Of course I'm happy. What does she 

think? I’m not? he asked the quiet rooms.” [5, с. 11]. 

Інструментом того, як людина і техніка «вписуються» у створену автором 

художню реальність є засоби дискурсивної номінації «ЛЮДИНА-ТЕХНІКА», 

які не мають чіткої синтаксичної структури. Наступний приклад «техніки» 

демонструє ознаки її емоційного стану. Оскільки автор створив його, щоб 

замінити людей у науково-фантастичних текстах, він набуває певних рис 

особистості: “The Mechanical Hound slept but did not sleep, lived but did not live in 

its gently humming, gently vibrating, softly illuminated kennel back in a dark corner 

of the firehouse.” [5, с. 22].  У цьому прикладі на заміну людини приходить 

техніка, яка показує нежиття, оскільки є замінником, і не може існувати як 

жива особа. Описуючи пса, який створений для механічної роботи, автор 

підкреслює, що навіть створена для наслідування людини техніка не може 

випробувати та продемонструвати емоції людини.  

Аналіз, систематизація та порівняння різних рівнів компонентів 

«ЛЮДИНА-ТЕХНІКА» вербалізації у науково-фантастичних творах Р. 

Бредбері дозволили виділити спільні та відмінні риси в номенклатурі та 

тематичних групах цих засобів, що призвело до наступних висновків: людина 

представлена через внутрішній світ, тоді як техніка, цілі й дії якої виконують 

для або по відношенню до людей, представлена через зовнішні знаки та її 

спілкування з іншими персонажами. І людина, і техніка описуються через 

призму їх сприйняття людиною; тому ознаки «ЛЮДИНА-ТЕХНІКА» є 

антропоцентричними. 

Інвентаризація тематичних груп Р. Бредбері «ЛЮДИНА-ТЕХНІКА» 

дозволила реконструювати поняття – складові мегаконцептів ЛЮДИНА та 

ТЕХНІКА. Ці мегаконцепти структуровані у вигляді рамок, що складаються з 

поняттів-слотів, згрупованих у пакунки, які утворюють концептуальні галузі. 
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Основою порівняння концептуальних галузей мегаконцептів ЛЮДИНА та 

ТЕХНІКА та їх складових є антропоцентричне сприйняття людини та техніки у 

роботах письменника. 

Порівнювалися такі концептуальні сфери: 1) «людина як фізичне явище» 

та «техніка як фізичне явище»; 2) «людина як психологічний феномен» та 

«техніка як психологічний феномен»; 3) «людина як духовний феномен» та 

«техніка як духовний феномен»; 4) «людина як соціальне явище» та «техніка як 

соціальне явище». Порівняння цих концептуальних галузей здійснювалося як 

на основі спільних та відмінних ознак у номенклатурі пакунків і понять-слотів 

у межах концептуальної області, так і за смисловим змістом її складових. 

Аналіз Р. Бредбері «ЛЮДИНА-ТЕХНІКА» як компонента науково-

фантастичної моделі визначив, що техніка має ширший діапазон можливих дій 

і є більш активним, ніж людина, тоді як людина перевершує техніку щодо 

здатності психологічно чи емоційно взаємодіяти зі світом, ширший діапазон 

психічних якостей людини в порівнянні з технікою і здатність стати 

повноправним членом суспільства, недоступного для техніки. «ЛЮДИНА-

ТЕХНІКА» вважається інструментом для побудови науково-фантастичної 

моделі світу в науково-фантастичних текстах Р. Бредбері.  

Отже, проведене дослідження підтверджує, що науково-фантастичний 

роман Р. Бредбері протиставляє людину та техніку, утворюючи різні векторні 

явища, незважаючи на спільну основу. «Людина» отримує більш позитивну 

оцінку і домінуюче положення над «технікою». Лінгвістична інтерпретація 

компонентів «ЛЮДИНА-ТЕХНІКА» доводить, що вони актуалізовані у 

науковій фантастиці Р. Бредбері на лексичному, стилістичному та 

дискурсивному рівнях.  

Отримані результати сприяють лінгвостилістичним дослідженням 

бінарних опозицій у художніх текстах та збагачують систему знань про 

ідіостилі. Рамкове моделювання та порівняльний аналіз структури та змісту 

складових концептуальної бінарної опозиції «ЛЮДИНА-ТЕХНІКА» зміцнює 



 130 

позиції когнітивної лінгвістики у сфері семантичного аналізу, а також сприяє 

розвитку жанрової теорії та лінгвістичної поетики. 
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ІНТЕГРАТИВНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО ДИСКУРСУ 

У статті здійснено огляд основних аспектів дослідження університетського 

дискурсу, визначено його складники. З’ясовано, що такий тип дискурсу поєднує 

ознаки академічного та масмедійного дискурсу і виступає важливою одиницею 

інтернет-комунікації між університетською спільнотою та цільовою 

аудиторією. 

Ключові слова: університетський дискурс, вебсайт, комунікація, прагматика, 

інтегративність. 

Постановка проблеми. Університетський дискурс як окремий тип має 

свої особливості. Варто наголосити, що його наукове осмислення наразі є 

доволі різновекторним. Університетський дискурс прийнято кваліфікувати як 

основну одиницю спілкування представників університетської спільноти у 

стінах закладу вищої освіти та за його межами, форму мовного існування 

сучасного університету [1; 2]. Безумовно, в сьогоденному інформаційному 

суспільстві такий дискурс набуває нових ознак і характеристик, а отже, є 

відкритим для наукових досліджень. 

Мета статті – описати інтегральну природу університетського дискурсу. 

Аналіз попередніх досліджень. Уперше термін «університетський 

дискурс» увів до термінологічного обігу Ж.Лакан у контексті його теорії 

чотирьох типів дискурсу, розроблених під впливом прочитаних автором робіт 

З. Фрейда, Г. Гегеля, М. Фуко, К. Леві-Стросса та ін. Ця теорія була 
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презентована на одному з семінарів автора «Зворотний бік психоаналізу» у 

1969 р. Саме поняття дискурс Ж. Лакан розуміє як «соціальний зв'язок, що 

здійснюється у мові». Чотири типи дискурсу – панський, університетський, 

істеричний та психоаналітичний – були представлені автором у вигляді схеми з 

чотирма можливими позиціями його елементів. У нашій роботі ми не маємо на 

меті детального аналізу теорії дискурсів Ж.Лакана, оскільки його вчення 

заглиблено в лінгвофілософську площину, яка є поза межами нашого 

дослідження. Далі зупинимося на аналізі інших праць, у яких досліджувався 

університетський дискурс. 

Виклад основного матеріалу Більшість сучасних дослідників 

розглядають університетський дискурс у межах інституційного дискурсу, 

називаючи його «академічним», «педагогічним», «науково-педагогічним» та ін. 

[1; 2; 4; 6]. Учасниками університетського дискурсу є представники 

університетської спільноти. Загалом вчені пропонують встановлювати тип 

інституційного дискурсу на основі двох факторів – мети та учасників 

спілкування. Мета інституційного дискурсу співвідноситься з цілями інституту, 

який вони презентують. Цілі університетського дискурсу співзвучні цілям 

університету як освітнього закладу загалом та конкретного університету 

зокрема. Головне призначення університету як освітньої установи полягає в 

наданні людям можливості отримання вищої освіти. Це відображено і в меті 

університетського дискурсу – передавати інформацію, повідомляти знання. 

Сьогодні в епоху інформатизації та науково-технічного прогресу, цілі 

університетів змінюються і переходять із суто теоретичних  до практичних, що 

відображено в набутті учасниками комунікації нових ролей та місій.  

Говорячи про учасників університетського дискурсу, варто зазначити, що 

ними є не лише студенти та викладачі як типові учасники. Палітру 

університетського дискурсу формують також інші члени університетської 

спільноти (адміністрація, співробітники, навчально-допоміжний персонал). 

Більше того, до університетського дискурсу залучені представники соціуму, які 

безпосередньо не пов'язані з університетом у звичайному житті, але можуть 
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вести діалог з університетським співтовариством у певних ситуаціях 

(абітурієнти, батьки абітурієнтів, учасники університетських подій, змагань і 

т.д.). 

Більшість лінгвістів, які проводять дискурс-аналіз, схильні думати, що 

університетський дискурс набуває ознак інституційного за його основними 

типоутворювальними ознаками. Водночас варто зауважити, що при віднесення 

дискурсу до певного типу лише на підставі цілей та учасників, учені 

зосереджують увагу здебільшого на прагматичних та соціокогнітивних 

параметрах дискурсу, залишаючи за поза увагою його лінгвістичні та культурні 

аспекти. Така ситуація підтверджує необхідність комплексного, всебічного 

вивчення університетського дискурсу як інтегрального явища.  

У нашому витлумаченні університетський дискурс – це конгломератний 

тип дискурсу, який охоплює низку різновидів: педагогічний, науковий, 

адміністративний, ритуальний, спортивний, студентський, побутовий [5; 6]. «За 

кожним із зазначених типів дискурсу стоїть пов'язана з університетом 

комунікативна діяльність, в основі якої перебуває діяльність немовна» [2].   

Лінгвісти пропонують розглядати університет як сукупність різних 

активностей, кожна з яких формує певний тип комунікації. Університетська 

дійсність є складною системою взаємодій різних посад: управлінець та 

адміністратор, вчений та проектувальник, куратор (вихователь) та професор, 

студент та абітурієнт і т.д. Через це до університетського дискурсу відносять 

різні за прагматичними цілями та формами організації комунікативні процеси, 

виділяючи низку т.зв. підтипів чи різновидів.  

Універсальний, всеосяжний характер університетського дискурсу 

відображено в етимології слова «університет», яке походить від латинського 

universus – повний, цілісний. 

В основі віднесення дискурсу до університетського лежить низка критеріїв 

[4]: 1) сфера діяльності, 2) хронотоп, 3) типові учасники, 4) корпоративна 

культура, 5) комунікативна діяльність. Зупинимося на цих критеріях 

детальніше. 
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Сфера діяльності представників університетської спільноти, у тому числі 

професійна, - це тематичний аспект дискурсу, який тісно пов'язаний зі сферою 

діяльності та виражається за допомогою лексичних засобів, у значенні яких є 

семантичний компонент, пов'язаний з університетом, наприклад, викладач, 

студент, лекція, зарахування, курсова робота тощо. Тематичний компонент 

університетського дискурсу виявляє зв'язок з університетською дійсністю у 

його темах та концептах. Концепти, пов'язані з університетом, є і в інших видах 

дискурсу, що реалізуються в рамках університету: науковому (дисертація, 

дослідження, наукова стаття тощо), академічному (дослідницький грант, 

атестаційна комісія, вчена рада тощо), педагогічному (заняття, контрольна 

робота, тест, оцінка тощо), навчальному (конспекти лекцій, екзаменаційні 

квитки, домашнє завдання тощо), освітньому (освітні дисципліни, обов'язкові 

курси, змішане навчання і т.д.), адміністративному (стипендія, наказ про 

зарахування, договір про оплату навчання тощо), виробничому (засідання 

кафедри, рада факультету, робоча нарада тощо), художній (персонажі-

викладачі, студенти, навчальний процес, гуртожиток, кампус і т.д.), 

новинному (конференція, візит ректора, студентський фестиваль, наукове 

досягнення і т.д.) та ін.  

Хронотопом університетського дискурсу є університетська дійсність – 

простір та час університету. У стінах університету та університетському 

тимчасовому континуумі (університетське час: семестри, академічний 

годинник, заняття і т.д.) реалізуються такі типи дискурсу, як науковий (у формі 

отримання та повідомлення нового знання), освітній (у формі передачі знання 

викладача студентам), навчальний (у формі засвоєння знання студентами), 

академічний (у формі професійного педагогічного спілкування), педагогічний 

(у формі становлення особистості студента під час навчання), адміністративний 

(у формі врегулювання освітнього процесу), новинний (у формі новинних 

статей університетських ЗМІ), виробничий (у формі оптимізації виробничого 

процесу, спрямованого на підготовку фахівців високої кваліфікації), художній 

(у формі художніх творів, хронотопом яких є університет) та інші.  
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Типовими учасниками університетського дискурсу є члени 

університетської спільноти: викладачі, студенти, співробітники університету, а 

також люди, побічно пов'язані з університетом у певних комунікативних 

ситуаціях (наприклад, батьки студентів на зустрічі із ректором університету). 

Типові учасники університетського дискурсу здійснюють різні типи 

університетського дискурсу: науковий (вчені – представники університету), 

педагогічний, освітній та навчальний (викладач – студент), академічний 

(викладачі, наукові співробітники університету), адміністративний 

(співробітники університету, студенти, батьки студентів), виробничий 

(співробітники університету), новинний (співробітники університету, студенти, 

батьки студентів), художній (співробітники університету, студенти) та інші.  

Корпоративна культура реалізується в університетському дискурсі як вид 

корпоративних цінностей університету, що визначаються місією університету 

як освітньої установи та характерними для сфери функціонування 

університетського дискурсу професійними кодексами. В університетській 

корпоративній культурі домінують концепти співробітництва, служіння людям, 

освіті, науці, справжнє взаємодія професора та студента. Основними 

характеристиками університетської корпоративної культури є також автономія, 

наявність наукових шкіл, повний обсяг знань, мобільність, спадкоємність 

традицій та універсальної університетської комунікативного середовища, що 

містить особливу термінологію. Здебільшого університети визначають своєю 

місією підготовку нового покоління висококваліфікованих фахівців у різних 

сферах знання. Це співвідноситься з цінностями наукового, педагогічного, 

освітнього, академічного, виробничого, адміністративного та інших типів 

дискурсів, що реалізуються в рамках університету. Наприклад, цінності 

педагогічного дискурсу відповідають цінностям соціалізації як суспільного 

явища і характеризуються такими поняттями, як «життя», «пізнання», 

«навчання», «вчитель». Цінності наукового дискурсу виражені у поняттях 

«істина», «знання», «дослідження». До цінностей освітнього дискурсу 

відносяться освіта та виховання індивідів, їх соціалізація та інкультурація. 
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Основною цінністю академічного дискурсу є підготовка працівників найвищої 

кваліфікації. Цінності адміністративного дискурсу зосереджено в концептах 

«влада», «контроль» і зводяться до того, щоб направити всі зусилля 

працівників на досягнення загальної мети установи. 

Більшість науковців стверджує, що «корпоративна культура ЗВО як 

мультикультурний простір містить елементи різних професійних культур та 

субкультур факультетів. Проте навчально-наукова специфіка ЗВО диктує певні 

умови співіснуванняцих культур, коли на першому місці стоїть освітня 

діяльність та формування майбутнього спеціаліста [6; 7]. 

Дослідники вказують на наявність низки правил поведінки, обов'язків 

учасників університетського дискурсу стосовно організації. Корпоративна 

культура університету зумовлює правила поведінки представників 

університетського соціуму, які вербалізуються у мові (звернення до студентів 

та викладачів на «Ви», використання повного імені у зверненні, діловий стиль 

спілкування тощо). Ці правила поведінки властиві науковому, педагогічному, 

навчальному, освітньому, академічному, виробничому, новинному, 

адміністративному, художньому та іншим типам дискурсу, що реалізуються в 

рамках університетської дійсності. 

Комунікативна діяльність університетського дискурсу різноманітна, а її 

змістовне наповнення залежить від основної цілі та сфери спілкування, що 

також доводить узагальнювальний, інтегративний характеру університетського 

дискурсу. 

Узагальнено модель університетського дискурсу представлено на рис.1  
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Рисунок 1 – Інтегральна модель університетського дискурсу  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, 

університетський дискурс постає непростим утворенням. Університет як місце і 

простір охоплює низку різновекторних активностей, що проєктуються на 

визначений тип комунікації. Університетська дійсність є складною системою 

взаємодій різних комунікативних ситуацій. Це може бути спілкування між 

управлінцями, викладачами, студентами, абітурієнтами, вченими, кураторами і 

т.ін. Через це до університетського дискурсу відносять різні за прагматичними 

цілями та формами організації комунікативні процеси, виділяючи низку т.зв. 

підтипів чи різновидів. Наукове осмислення створених учасниками 

університетської спільноти комунікативних ситуацій та ролей видається 

перспективним для подальших досліджень. 
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АНГЛОМОВНИЙ ПІСЕННИЙ ДИСКУРС  

У ПЕРЕКЛАДАЦЬКОМУ АСПЕКТІ 

Статтю присвячено проблемам англо-українського перекладу сучасного 

пісенного дискурсу.  Дослідження висвітлює  труднощі з перекладом 

іншомовних пісень, демонструє підходи та стратегії перекладу музичного 

дискурсу, акцентуючи увагу на змісті, сенсі, природності та культурних 

посиланнях та взаємозв’язку цих елементів. Переклад музичного тексту 

передбачає не лише передачу змісту лірики іншою мовою, а музичних аспектів 

пісні, що формує симбіоз музичної ота поетичної складової пісенного дискурсу.  
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перекладу. 

Постановка проблеми. У сучасних дослідженнях переклад розглядають 

як частину культурно-літературного аспекту свого часу та результат творчої 

діяльності перекладача. Цей процес передбачає застосування перекладацьких 

трансформацій та необхідність адаптації до особливостей національно-

культурної специфіки мови [1]. Пісенний дискурс відображає суспільні 

установки, погляди та норми, що є цінним емпіричним матеріалом для 

перекладача. Його місія полягає у налагоджені взаємодії незбіжних культур. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз результатів досліджень 

показав актуальність вибраної теми та велику кількість наукових праць, 

присвячених пісенному дискурсу серед вітчизняних та закордонних науковців 

(Стерлінкова М., Сара Мілс, Кузнецова М., Гудзь Н., С. Маккеррел). Значна 

кількість науковців досліджували проблеми та стратегії перекладу музичної 

лірики (Дж. Френзон, К. Кайндл, П. Лоу).  

Мета статті полягає в дослідженні англомовного пісенного дискурсу як 

результату діяльності перекладача, дослідженню труднощів та стратегій 

перекладу.  

Виклад основного матеріалу. Термін «дискурс» у лінгвістичному 

енциклопедичному словнику розглядається як зв’язний текст у сукупності з 

екстралінгвістичними – прагматичними, соціокультурними, психологічними та 

іншими факторами; текст, розглянутий в контексті подій; мовлення, розглянуте 

як цілеспрямований, соціальний акт, як компонент, що приймає участь у 

взаємодії людей і механізмах їх свідомості (когнітивних процесах). У свою 

чергу ми розглядаємо дискурс як усвідомлення тексту, певних факторів, 

інформації та подій, що ми осмислюємо та передаємо. Пісенний дискурс, за 

дослідженнями Стерлінкової М.С., визначають як «текст пісень сукупно з 

контекстом їх створення та інтерпретації» [3, с. 59]. 

Пісенний дискурс дає можливість перекладачу дослідити не лише мовні 

явища, а й ідеологію та філософію народу, його менталітет, традиції, звичаї. 
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Розвиток соціальних мереж та інтернет-ресурсів сприяють розвитку 

англомовної молодіжної музики, що створює умови для її широкого та 

стрімкого поширення і  популяризації. Поглиблене вивчення та дослідження 

мовознавчих аспектів молодіжного пісенного дискурсу сприяє розшифруванню 

прихованих змістів та зануренню у суть цього явища. 

Передачу міжкультурної комунікації можна вважати спільним ядром будь-

якої перекладацької діяльності. Таке перенесення зазвичай здійснюється з 

певною метою та потенційно передбачає зміни знака, коду чи семіотичної 

системи перекладу, що в свою чергу вимагає досконалого знання цільових мов 

перекладачем. Переклад пісні передбачає не лише ретрансляцію повідомлення 

цільовій аудиторії з найвищим можливим ступенем оптимальності, а й 

підпорядкування змісту деяким музичним аспектам пісня, таким чином 

досягаючи симбіозу поетичного та музичного аспекту.  

Аналіз літератури показав нестачу досліджень пісенного перекладу, що 

пояснюється труднощами, пов’язаними не лише з перекладом тексту, а також з 

важким завдання переформулювати пісню як музичне явище  зі збереженням 

усіх вокальних, ритмічних та змістових особливостей, що ускладнює роботу 

перекладача.  

Відповідно до підходу «п’ятиборства», запропонованого Пітером Лоу, 

переклад пісень суттєво відрізняється від, наприклад, перекладу поезії, 

оскільки вербальні та невербальні повідомлення мають передаватися одночасно 

[6, с. 187]. Очевидно, що одночасне охоплення вербальних та невербальних 

повідомлень є складним завданням для перекладача. З цього приводу Лоу 

зазначає, що створення пісенного перекладу є дуже складним процесом, 

оскільки цільовий текст має відповідати вже існуючій музиці – її ритмам, 

нотним значенням, фразам і наголосам – зберігаючи при цьому суть вихідного 

тексту [6, с. 185]. Пітер Лоу представляє принцип п’ятиборства, як 

збалансування п’яти критеріїв – співучості, сенсу, природності, ритму та рими. 

Цей баланс повинен бути дотриманий у процесі перекладу. Враховуючи той 

факт, що тотожність у перекладі є неможливим завданням, Лоу порівнює п’ять 
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критеріїв із п’ятьма видами легкоатлетичного п’ятиборства. Спортсмен не 

може виграти всі змагання разом; скоріше, він/вона має дуже добре виступати у 

всіх дисциплінах, щоб перемогти в загальному заліку. Якщо спортсмен 

усвідомлює, що він/вона не може отримати високий результат в одній із 

дисциплін, він/вона повинен компенсувати це кращим результатом в іншій 

програмі в тому ж ланцюжку. Так само, якщо перекладач, наприклад, не може 

зберегти оригінальний ритм, він/вона може пожертвувати кількома римами. Цю 

стратегію слід також використовувати для прийняття рішень на мікрорівні: 

«вибір із кількох можливих слів чи фраз є найкращим варіантом у цілому»          

[6, с. 191]. 

У свою чергу Клаус Кайндл пропонує при перекладі зосереджуватися на 

невербальних елементах , таких як музика та відео, на культурних елементах, 

залучених до перекладу, і на музиці як системі. За його словами, значення в 

музиці передаються через словесні тексти, а також через музичні та візуальні 

знаки, такі як музика, відеокліпи та буклети для компакт-дисків. Він вважає 

кожну частину створення та сприйняття пісні актуальною для перекладача. 

Кайндл не підтримує власне модель перекладу пісень, радше, він спирається на 

використання «герменевтично-семіологічного методу», який, за словами 

Кайндла, може «також служити відправною точкою для аналізу, що стосується 

перекладу»: 

─ аспекти часу (наприклад, темп, метр, ритм); 

─ аспекти мелодії (наприклад, тембр); 

─ оркестровка (наприклад, інструментування, тип голосу); 

─ аспекти тональності та текстури (наприклад, гармонія, співвідношення 

між голосами та інструментами); 

─ динамічні аспекти (наприклад, чутність, акцентуація); 

─ акустичні аспекти (наприклад, відстань між джерелом звуку та 

слухачем, одночасні сторонні звуки); 

─ електромузичні та механічні аспекти (фільтрація, компресія, фазування, 

спотворення, мікшування) [5, с.245-246]. 
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Джоан Франзон у свою чергу розрізняє два поняття точності та формату 

перекладу, припускаючи, що «у перекладі пісні адаптація цілком може бути 

єдиним можливим вибором» [4, с. 265]. Форматування може перетворити 

буквальний та непотрібний переклад лірики на придатний для вокального 

виконання. Точний переклад зберігає усі комунікативні підказки оригіналу, 

його стилістичних особливостей, відображають не лише інформаційний зміст 

сказаного, але й спосіб його вираження та спеціальні ефекти, яких такі 

стилістичні особливості досягнуть. Однак прагнення передачі усіх 

особливостей оригінального тексту, може бути недосяжною метою, що можна 

вирішити за допомогою форматування, або непрямого перекладу, що дозволяє 

створювати максимально близький текст лірики до оригіналу. Це наближення 

обмежується лише тими аспектами, що зроблять текст адекватно релевантним 

до аудиторії цільової мови. 

Пісні та тексти мають тісні стосунки з культурою, що може мати негайний 

і значний вплив на стратегію перекладу. Таким чином, з точки зору 

перекладацького аспекту, переклад пісні може не обов’язково передавати її 

точний зміст; радше, це може бути співучість, ритм і рима. Такий підхід вкрай 

важливий для інформативності, передачі глибини та краси таких пісень і 

реакції, яку викликає їх семантика. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Наше дослідження  

визначило важливість ролі перекладача, його стилю та таланту, що відіграє 

ключову роль у формуванні перекладеної лірики. Передача сенсу, природності, 

співучості та культурних посилів мають бути взаємопов’язані та враховані при 

виборі стратегій перекладу, щоб застосувати відповідний метод передачі 

кожного музичного твору, щоб він залишався природним і привабливим для 

цільової аудиторії. Наше дослідження показало важливість подальшого 

дослідження теми, щоб пояснити, як вивчення пісенного дискурсу дозволяє 

розкрити різні аспекти перекладу та передачі мовно-культурної різниці 

відображень соціальних, культурних та емоційних відносин в англійській та 

українській мовах.  



 144 

Список використаних джерел: 

1. Іваницька Н.Б., Іваницька Н.Л. Лінгвоперекладознавчі аспекти 

вторинного тексту. Науковий часопис національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку 

мов: збірник наукових праць, 2017. Вип. 15. С. 66-74 

2. Кузнецова М.О., Ходус А.М. Англомовний пісенний дискурс у контексті 

лінгвокультури (на матеріалі поп-пісень ХХІ століття). Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. 2017. Вип. 

29(2). С. 53-56. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_ 

filol_2017_29%282%29__17 

3. Стерлікова М. С. Особливості вживання дієслів у пісенному дискурсі. 

Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені 

Івана Франка. Сер. : Філологічні науки (мовознавство). 2018. № 9. С. 215-219. 

4. Franzon Johan. Musical Comedy Translation: Fidelity and Format in the 

Scandinavian My Fair Lady. Dinda L. Gorlée, ed. Song and Significance: Virtues 

and Vices of Vocal Translation. Amsterdam: Rodopi, 2005. Р. 263-297. 

5. Kaindl Klaus. The Plurisemiotics of Pop Song Translation: Words, Music, 

Voice and Image. Dinda L. Gorlée, ed. Song and Significance: Virtues and Vices of 

Vocal Translation. Amsterdam: Rodopi, 2005. Р. 235-262. 

6. Low Peter. The Pentathlon Approach to Translating Songs. Dinda L. Gorlée, 

ed. Song and Significance: Virtues and Vices of Vocal Translation. Amsterdam: 

Rodopi, 2005. Р. 185-212. 

7. McKerrell S. and Way, L. Understanding music as multimodal discourse. 

Music as Multimodal Discourse: Semiotics, Power and Protest. London & New 

York: Bloomsbury Academic, 2017. P. 1-20. 

8. Xiaqing Li. An Attitudinal Analysis of English Song Discourse from the 

Perspective of Appraisal Theory. Journal of Language Teaching and Research, Vol. 

7, No. 3, 2016, P. 559-565. 

  

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_%20filol_2017_29%282%29__17
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_%20filol_2017_29%282%29__17


 145 

УДК 81'42(043.2)                                         

Л.В. Деркач 

здобувач освітнього ступеня «магістр»   

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

 

ОСОБЛИВОСТІ ДИСКУРСУ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 

НАРАТИВНИЙ ПІДХІД ЯК СПОСІБ ПОБУДОВИ ЗВ’ЯЗКУ АВТОРА З 

ЧИТАЧЕМ 

У статті виокремлено особливості дитячої літератури, дискурс дитячої 

літератури. Розглядається переклад чи написання творів як комунікація 

особливого гатунку між автором чи перекладачем та дитиною, оскільки 

головна функція дитячої літератури – дидактична. Розкривається сутність 

таких понять як наратологія, наратив, наратор, нарататор. Аналізується 

позиція автора чи перекладача та самого читача в творі. 

Ключові слова: дитяча література, дискурс, дитяча аудиторія, наратологія, 

наратив, наратор, нарататор. 

Постановка проблеми. Внаслідок високої результативності в сучасній 

науці набувають популярності дослідження текстів, крізь призму 

дискурсивного поля. Сучасне розуміння дискурсу як складного 

комунікативного явища, що окрім тексту охоплює й екстралінгвістичні 

чинники, украй важливе для розроблення теорії тексту для дитячої аудиторії. 

Сучасні перекладачі художньої літератури часто відображають дійсність на 

сучасний лад, частково деформуючи ідею та задум автора, тому цей аспект 

сучасної наратології актуалізує вивчення дискурсних зон. 

Стан дослідження проблеми. Темі дискурсу та наратології у дитячій 

літературі присвячена значна кількість літератури таких авторів (Д. Герман, С. 

Четмен, Д. Андерсон, А. Нюннінг, Д. Принс та інші). 

Мета дослідження ‒ мотивувати необхідність дослідження дискурсу в 

дитячій літературі та розглянути наратологічний підхід в літературі для дітей. 
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Виклад основного матеріалу. В перші роки свого життя дитина 

знайомиться з творами художньої літератури, що разом із соціумом, культурою 

та оточуючим середовищем формують дитину як особистість. Своєрідність 

дитячої літератури зумовлюється тим, що створена для читача, чия 

емоціосфера та свідомість перебувають у стані формування. 

Одним із неоднозначних та широко обговорюваних у сучасній лінгвістиці 

є поняття дискурсу, який упровадив наприкінці ХХ століття американський 

лінгвіст З. Харріс у статті, присвяченій аналізу мови реклами. Дискурс – тип 

комунікативної діяльності, інтерактивне явище, мовленнєвий потік, що має 

різні форми вияву (усну, писемну, паралінгвальну), відбувається в межах 

конкретного каналу спілкування, регулюється стратегіями і тактиками 

учасників; синтез когнітивних, мовних і позамовних (соціальних, психічних, 

психологічних тощо) чинників, які визначаються конкретним колом "форм 

життя", залежних від тематики спілкування, має своїм результатом формування 

різноманітних мовленнєвих жанрів [3, с. 121]. 

Дитяча аудиторія — це особливе дискурсивне співтовариство, що має 

притаманну лише йому мову спілкування, межі комунікативного сприйняття, 

що базується на потребі індивідуальної соціалізації та необхідності отримання 

нових знань про світ, тому написання творів для дітей, а тим більше переклад – 

складний творчий процес, який потребує не лише знань текст-типологічних 

особливостей творів, двох мов та двох культур, а також розуміння 

внутрішнього світу дитини, сприйняття нею навколишньої дійсності [1, c. 118]. 

До жанрів дитячої літератури належать: байки, казки, вірші, розповіді, 

повісті тощо, найголовнішим критерієм є повчальний зміст, здатність 

виховувати в дітях любов до світу, до людей, почуття добра та справедливості 

та інші чесноти. Головною функцією дитячої літератури є дидактична, яка 

надає інформацію про навколишній світ, культуру та людину у цьому світі, 

розвиває творчу уяву, мислення та інші розумові здібності дитини. Дослідники 

дійшли висновку, що найголовнішими елементами цієї літератури є гра та 

фантастика. 
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Між автором або перекладачем і читачем відстань не лише у часі та 

просторі, а й у віці, життєвому досвіді, психології, світосприйнятті, здатності 

мислити, словниковому запасі, у загальній та спеціальній ерудиції тощо, тому 

тексти творів, призначені дітям, можна розглядати як комунікацію особливого 

гатунку. 

Окрему сферу зацікавленості науковців складають питання перекладу 

дитячої літератури. У декого може створитися хибне враження, що перекладати 

книжки для дітей легше, ніж інші літературні твори. Художні твори для дітей 

рясніють омонімами, фразеологізмами, каламбурами, оказіоналізмами, 

пестливими формами слів, що безперечно створює певні труднощі при 

відтворенні їх засобами іншої мови. Окрім цього, переклад таких творів, як і 

будь-яких інших художніх типів текстів, повинен бути максимально 

адекватним оригіналу, не викривляти дійсність, зберігати художню 

своєрідність. Особливою умовою роботи перекладача з дитячою літературою є 

врахування вікових особливостей читачів. Важливим також убачається 

відчуття тонкої межі між певним одомашненням твору задля легшого 

розуміння його дитиною та збереженням національної специфіки оригіналу, 

яка збагачує кругозір юних читачів. При перекладі дитячих творів необхідно 

враховувати наміри автора, художню своєрідність твору та, обов’язково, 

фонові знання, рівень розуміння іншої культури цільовою аудиторією. Твори 

дитячої літератури повинні навчати, а не відлякувати, прищеплювати любов до 

читання та пізнання [7, c. 250]. 

Наратологія як теорія розповіді набула поширення й концептуального 

наповнення як окрема галузь гуманітарних наук протягом останніх десятиріч 

ХХ ст. У розвитку наратології виділяють дві виразні традиції: з одного боку – 

структуралістську, що виникла у 1960х, передісторія якої сягає німецького 

класицизму, де вона проявлялась як суто формалістська поетика, що 

зосереджувалась на риториці та методиці. У ході розвитку наратології учені 

завели мову про потребу оновленої, постструктуралістської її версії, яка б 

відмовилася від дослідження глибинних структур, а займалася б інтерпретацією 
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текстів, орієнтованою на контекст [8, c. 325]. У своїй праці “What can we learn 

from contextualist narratology” (1990) Сеймур Четмен відзначив значний поступ 

у наратологічних дослідженнях – науковці запропонували нове бачення 

наративів, яке помітно відрізняється від структуралістської наратології. 

Назвавши такий підхід контекстуалістським, Четмен пояснює, що основною 

претензією контекстуалізму до наратології є те, що вона не зважає на оточення, 

умови розвитку літератури. На противагу, контекстуалістський підхід 

відрізняється гнучкістю. 

Багато дослідників (Й. Брокмейєр, Р. Харрі, А.Ж. Греймас, Ж. Курте та ін.) 

трактують наратив у співвідношенні з феноменом дискурсивності через його 

відкритого та плинного характеру, розуміють як «організуючий принцип будь-

якого дискурсу». 

У сучасній лінгвістиці під наративом розуміється певний спосіб буття 

оповідального тексту, сюжетно збудованого, що розгортається в часі і просторі, 

зміст якого, кодування та подійність визначаються тематизацією реальності, що 

відображається в людській свідомості та мовній картині світу [2, c. 330]. 

Наратив – це розповідь однієї чи більше дійсних або фіктивних подій, які 

повідомляються наратором / нараторами одному або кільком наратованим [4, c. 

125]. 

У наратології до реальних комунікантів відносять конкретного автора 

(письменника) чи перекладача й читача (публіку, читацьку аудиторію), а до 

віртуальних комунікантів — функціональні іпостасі відправника й отримувача 

повідомлення — наратора, нарататора, фікційних мовців-персонажів). 

Проблема реального авторства в дитячій літературі неодноразово ставала 

предметом досліджень. Наратологія ж позиціює автора не феноменологічно, а 

прагматично — як спосіб атрибуції, класифікації, диференціації та зв’язку 

текстів, як «характеристику способу екзистенції, колообігу... окремих дискурсів 

у супільстві» [5, c. 87]. Спілкування читача з автором передбачає непрямий 

контакт конкретних автора та адресата, які споглядають вигаданий світ. 

Всередині цього вигаданого світу відбувається діалог читача з оповідачем, в 
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наративі котрого представлено переказаний світ (як частина вигаданого світу). 

Цей подвійний діалог дає змогу читачеві розглянути наратив із двох точок зору 

(автора та оповідача) та сприйняти себе як учасника обох комунікативних 

актів. [6, c. 162] 

В опозицій до поняття «наратор» знаходиться поняття нарататора 

(наратованого) – того, кому наратують, як це приписано в тексті. У 

художньому творі нарататор — це фіктивний адресат як проекція наратора, а 

фіктивний реципієнт — це дієгетичний персонаж, у функції якого входить 

також діяльність «слухання» чи «читання». Четмен вважає, що нарататор – це 

внутрішньотекстовий (інтрафікціональний) уявний або ймовірний адресат 

дискурсу наратора, тоді як абстрактний читач постає ідеальним із точки зору 

автора реципієнтом наративу. У нараторській комунікації важливим є статус 

(екзистенція) отримувача повідомлення — імпліцитне чи експліцитне його 

зображення (в останньому випадку воно спирається на граматичні, лексико–

семантичні категорії й синтаксичні конструкції — форми другої особи чи 

вокативи, діалоги). В обох випадках атрибуція нарататора відбувається через 

апеляцію та орієнтування. 

Дитячий художній наратив має, як правило, точну подієво-сюжетну лінію, 

не передбачає різких відступів, характеризується швидкою зміною подій, 

носить захоплюючий характер. Для юного читача автори використовують 

точну, образну, емоційну, ліричну мову, що відповідає особливостям дитячого 

сприйняття. 

Висновки: Отже, ми проаналізували найважливіші терміни, розкрили 

особливості дискурсу в дитячій літературі, виявили основні особливості 

дитячої літератури, дослідили роль автора (перекладача) та читача в 

наратологічній системі. 
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СТРУКТУРА МЕРЕЖЕВИХ ОГОЛОШЕНЬ ПРО ВАКАНСІЮ 

В АНГЛОМОВНОМУ ТА УКРАЇНСЬКОМОВНОМУ 

ДИСКУРСІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

У статті проаналізовано основні риси дискурсу працевлаштування в 

англомовній та українськомовній лінгвокультурах. Встановлено структурні 

особливості жанру «оголошення про вакансію» в зіставлюваних мовах. 

Означено шляхи подальшого дослідження дискурсу працевлаштування. 

Ключові слова: дискурс працевлаштування, англомовна лінгвокультура, 

українськомовна лінгвокультура, жанр «оголошення про вакансію». . 

Актуальність проблеми. Актуальність теми визначають кілька факторів 

як власне лінгвістичного, так і позамовного характеру. Насамперед варто 

зауважити, що дискурс працевлаштування як комунікативна діяльність, 

спрямована на пошук роботи або працівника, є універсальним. Він існує в усіх 

сучасних культурах і професійних сферах. В умовах глобалізації цей різновид 

ділового дискурсу також є точкою перетину культур, їх взаємовпливу і 

взаємопроникнення. У лінгвістичному плані дискурс працевлаштування 

пропонує великий фактичний матеріал, тому що володіє розвиненою жанровою 

системою текстів (від оголошення про вакансії до трудового договору), які 

супроводжують кожну дискурсивну дію [1;, 3; 6]. 

Мета статті – проаналізувати структуру мережевих оголошень про 

вакансії, розміщених на українській та британській платформах пошуку роботи  

Джерела фактичного матеріалу. Матеріалом дослідження стали тексти 

оголошень про вакантну посаду, вибрані з онлайнових ресурсів: українського 

сайту Work.ua (https://www.work.ua/) та британського Reed.co.uk. 

(https://www.reed.co.uk/). Згадані ресурси є популярними онлайновими 

https://www.work.ua/
https://www.reed.co.uk/
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платформами в Україні та Великобританії для пошуку роботи, на яких 

розміщують актуальні вакансії.  

Виклад основного матеріалу. Структура жанру «оголошення про 

вакансію» доволі універсальна, попри відсутність жорстких інституційних 

вимог, які б її регулювали. Структурні показники зумовлені нехудожньою 

сутністю жанру, тобто відсутністю творчості та індивідуальності, облігаторним 

переліком загальних відомостей (проблематично уявити оголошення без 

контактної інформації або опису вакансії) у поєднанні з прагненням до 

компактності (довший текст вимагає додаткових витрат на його сприймання), а 

також традицією слідувати наявним зразкам (роботодавець має більшу владу в 

порівнянні зі співробітником, отже, меншою мірою обтяжений необхідність 

адаптувати свій текст під потреби іншого учасника дискурсу).  

Зарубіжні дослідники пропонують таку структуру жанру: 1) ідентифікація 

компанії; 2) найменування вакансії; 3) вимоги до претендентів; 4) контактна 

інформація. Ван Мейрс, Х. Корзиліус та ін. перераховують текстові 

компоненти оголошення: опис роботи, вимоги до працівника, пропозиція, 

процедура відгуку на оголошення (відповідає контактній інформації [5]. 

Існують такі елементи: 1) інформація про організацію; 2) інформація про 

необхідного співробітника; 3) інформація про вимоги до кандидата на вакантну 

посаду; 4) контактна інформація організації. 

Аналіз сучасних онлайнових оголошень, розміщених як на 

українськомовному, так і англомовному вебресурсі, дає змогу виокремити 

наступні структурні частини: 

1. Початкова (титульна) інформація про посаду (назва посади, режим 

роботи, заробітна плата, контактна інформація). 

2. Ідентифікація компанії. 

3. Посадові обов’язки (Responsibilities, Duties). 

4. Вимоги до претендентів (Requirements, Skills and background, Required 

skills) 

5. Переваги компанії. 
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Зауважимо, що якщо початкова інформація є обов’язковою, то інші 

частини можуть бути факультативними. Однак на сучасний онлайнових 

платформах пошуку роботи панує традиція до створення розширених текстів 

про вакансії. Коротко зупинимося на сучасних вимогах до кожної із виділених 

структурних частин. 

1) Центральне місце у композиції тексту посідає назва вакансії у заголовку 

оголошення. Вона реферує до адресата повідомлення та сигналізує головну 

тему. Останнім часом оголошення як українських, так і англійських компаній 

містять інформацію про місце розташування компанії, заробітну плату, повну / 

часткову зайнятість, постійну /тимчасову роботу (Location, Hours, Salary). 

Таким чином, окреслюється прагматичний простір сприйняття тексту 

повідомлення. До фатичних засобів залучення уваги та встановлення контакту 

належать також невербальні засоби: шрифт, лапки, підкреслення тощо. 

Візуально початкова інформація виділяється від основного тексту як на 

українському, так і англійському сайтах (рис. 1, рис. 2). 

 

Рисунок 1 –  Початкова інформація в структурі оголошення на 

українському сайті work.ua 
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Рисунок 2 – Початкова інформація в структурі оголошення на 

англійському сайті Reed.co.uk 

2) Ідентифікація компанії. 

Мета цієї частини – створення позитивного образу компанії, занурення 

адресата в корпоративну культуру. Для цього використовують вказівки на 

досягнення та впізнаваність компанії, іноді звертаються до історії її створення 

та розвитку. Нерідко залучають цифрові показники для підтвердження 

сказаного. Слід зауважити, що на англійських сайтах така інформація є доволі 

стислою, нерідко є гіперпосилання на сайти організацій, які мають вакансії. В 

англійському дискурсі ідентифікація компанії нерідко міститься в одному 

реченні, наповненому прикметниками та оцінними структурами, які повинні 

створити образ успішної організації, де б хотілось працювати кандидату. 

Наприклад.: An exciting opportunity to join a multi-billion pound organisation 

within the transportation sector, you will be working on one of the largest railway 

projects in the UK to date (https://www.reed.co.uk/); This is an opportunity to work 

within a fast-paced, and challenging trade floor environment 

(https://www.reed.co.uk/). 

Натомість на українському сайті ідентифікація компанії відбувається по-

різному: від нівелювання цієї частини до доволі розлогих, часто клішованих 

розповідей про успіхи в минулому та плани на майбутнє. При цьому автори 

вдаються до оцінної лексики, метафор тощо. Пор., наприклад: У Poster ми 

https://www.reed.co.uk/
https://www.reed.co.uk/
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робимо одну із найкращих систем автоматизації для кафе, ресторанів, 

магазинів та інших закладів. Це програма, яка наводить порядок у бізнесі та 

допомагає контролювати продаж, прибуток, склад та виробництво. До Poster 

такі системи були схожими на динозаврів, але ми ризикнули все змінити. 

Зараз нашим продуктом користуються 12 000 закладів у 100 країнах світу, і 

ми — друга за величиною хмарна система автоматизації в Європі. 

Підтримку Poster наші клієнти вважають найкращою. І це справді так. 

Наша суперсила — користь, простота та турбота. Це те, чому ми вчимо і 

що підтримуємо в культурі компанії. Наша місія спростити ведення бізнесу 

для підприємців у всьому світі. А мета — стати компанією № 1 у світі серед 

систем автоматизації для кафе та ресторанів за кількістю активних 

закладів. І для досягнення цієї амбітної мети ми шукаємо команду менеджера 

технічної підтримки в чаті (https://www.work.ua/).  

3) Посадові обов’язки. 

Ця частина є важливою для встановлення комунікативної взаємодії із 

кандидатом. Слід зауважити, що як в українських, так і в англійських 

оголошеннях вона має різну презентацію. Коло обов’язків може бути стислим 

та розширеним, мовне оформлення варіюється (іменникові та дієслівні 

словосполучення, реченнєві конструкції тощо).  

Пор., наприклад:  

ЧИМ ТИ БУДЕШ ЗАЙМАТИСЯ: 

• розгортання та конфігурація мікросервісних додатків на AWS; 

• розробка та підтримка Ci/Cd процесів; 

• підтримка та адміністрування інфраструктур на AWS. 

Principle accountabilities 

• Managing the Cyber Issues Database 

• Liaising with External Service Providers and suppliers to confirm status of 

issues resolutions 

• Raising purchase orders 

• Assisting the Programme manager within finance tracker updates 

https://www.work.ua/
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• Updating risk and issues logs 

• Supporting programme team with action tracking and minute taking 

• Organise meetings & Minute taking 

• RAID (Risks, Actions, Issues & Dependencies), log updates 

• Reporting updates - weekly reports for various stakeholders 

• Teams site organisation and management 

• File management 

• File log and version control 

• Provide administrative support to members of the team. 

• Provide diary management required by the team. This involves coordinating 

all relevant internal and external diaries and booking meeting rooms accordingly. 

• Respond to general queries raised by both internal and external stakeholders 

and inform the relevant team member as appropriate. 

• Undertake any other reasonable duties as instructed. 

• Manage all aspects of the Purchase to Pay process for the Senior Programme 

Manager and the project team which may include new supplier onboarding and 

Purchase Order processing. 

4) Вимоги до кандидата. У цій частині перераховують вимоги вмінь та 

навичок, яким повинен володіти кандидат. Нерідко додають також особистісні 

характеристики, проте захоплення ними не є в пріоритеті. Фахівці застерігають 

не вдаватися до використання красивих фраз, які малюють «ідеального 

кандидата». Адже вимоги – це насамперед критерії відбору, які звужують коло 

адресатів. При цьому існує мінімальний поріг входження в посаду та 

різноманітний набір профілів кандидатів вище цього порогу, з яких і буде 

обрано співробітника. Відповідно вимоги корисні,  якщо вони можуть 

встановити поріг, допомогти «відсіяти» людей для вибору найбільш придатних. 

Люди схильні завищувати свої очікування, особливо якщо посада нова, і 

кандидатів на неї підбирають вперше. У деяких вакансіях реально 

зустрічаються описи на кшталт «шукаємо людину з 5 роками досвіду в 
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інженерії, знанням 3 іноземних мов, навичками в маркетингу і продажах, не 

старше 25 років, що вміє грати на скрипці і танцювати вальс». Звичайно, в 

процесі написання вакансії можна захопитися і описувати все, що потрібно для 

посади, не надто замислюючись, чи існують реальні люди, які мають всі ці 

навички. Іноді їх занадто мало або зовсім немає. 

Відповідно гарною практикою є розмежування обов’язкових вимог 

(абсолютний мінімум, щоб розглянути людину), і решти, що «буде плюсом».  

Як українські, так і англійські тексти оголошень містять різні за формою і 

змістом вимоги. Наприклад: 

Вимоги: 

• Англійська мова не нижче рівня Upper-Intermediate; 

• Вільне володіння комп’ютером; 

• Розвинуті навички багатозадачності та вміння зберігати концентрацію; 

• Відповідальне ставлення до отриманих завдань, зосередження на 

вирішенні проблем кожного клієнта. 

Key skills required: 

• Impressive knowledge of FPGA 

• Understanding of ASIC/SoC prototyping, which features can and cannot be 

implemented in FPGA. 

• Knowledge and expertise in debugging sophisticated designs in both 

simulation and hardware. 

5) Переваги компанії.  

Працевлаштування – це двостороння комунікація, під час якої відбувається 

двобічний обмін «товарами». Претендент  продає роботодавцю свої знання, 

навички, час, працю і, можливо, особисті зв'язки. Роботодавець повинен 

«продати» відповідному кандидату робоче місце з певними характеристиками, 

які б влаштовували кандидата. Тому рекрутери радять приділяти особливу 

увагу самопрезентації компанії.  

Слід рекламувати робоче місце (посаду), уникаючи штампованих обіцянок 

(наприклад, обіцянки чогось плюс до зарплати), а натомість пропонуючи 
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унікальні можливості для розвитку, професійної майстерності тощо. Варто 

зважити на інтереси претендентів і, пропонуючи їм робоче місце, 

прорекламувати його як місце про можливості задоволення особистісних 

потреб претендентів.  

Так, наприклад, зустрічаємо такі формулювання в оголошеннях:  

We Will Provide: 

A competitive salary and benefits package that includes; the ability to purchase 

additional days, contributory Pension Scheme, Retail Discounts and a Cycle to work 

scheme. The opportunity to work remotely and flexibly, and great career 

opportunities. 

На українському сайті «плюси» посади мають більш розлогий виклад, 

пор.:  

• Діє система грейдування, за допомогою якої у Вас є можливість 

підвищити рівень Вашої ставки 

• Можливість професійного та кар'єрного зростання з подальшим 

підвищенням заробітної плати 

• Є розвозка з Іршави 

• Надаємо допомогу з пошуком житла 

• При влаштуванні на роботу ви отримуєте Welcome bonus (разова 

виплата) в сумі 5000 грн.: 2500 грн. після закриття випробного терміну та 

2500 грн. після другого місяця роботи. 

Висновки. Сьогодні дискурс працевлаштування можна розглядати як 

окремий тип ділового дискурсу, в межах якого виокремлюється низка жанрів. 

Жанр «оголошення про вакансії» вирізняється конститутивними ознаками. 

Темою жанру завжди виступає інформація про вакансії; комунікативна мета – 

залучення потенційних здобувачів запропонованої вакансії та спонукання їх до 

відгуку. До основних змістовних характеристик жанру ми відносимо наступні: 

презентація компанії-роботодавця, вимоги до претендента, опис вакансії. У 

презентації компанії представлені об'єктивні дані (назва, місце розташування та 

сфера діяльності компанії) та суб'єктивні (оціночні) змістовні характеристики.  



 159 

Список використаних джерел: 

1. Іваницька Наталя, Терещенко Лілія. Міжкультурна прагматика 

комунікативної стратегії самопрезентації компанії в жанрі «оголошення про 

вакансію».  Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник 

наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. 

Душний, В. Ільниць- кий, І. Зимомря]. Дрогобич : Видавничий дім 

«Гельветика», 2022. Вип. 53. Том 1.С. 215-221. 

2. Предій Ю.Д. Комунікативно-прагматичний аспект дослідження текстів 

Інтернет-оголошень (на матеріалі англомовних текстів оголошень про 

роботу). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана 

Франка. 2010. № 49. С. 198-201. 

3. Fairclough N. Linguistic and Intertextual Analysis within Discourse Analysis. 

The Discourse Reader. London ; N. Y. : Routledge, 2004. Р. 183—213.  

4. Gumperz J. Sociocultural knowledge in conversational Inference. The 

Discourse Reader. London; N.Y.: Routledge, 2004. Р. 98—107. 

5. Meurs, F. van, Korzilius, H. & Hermans, J. The influence of the use of 

English in Dutch job advertisements: An experimental study into the effects on text 

evaluation, on attitudes towards the organization and the job, and on comprehension. 

ESP Across Cultures. 2004. № 1 (1). Р. 93—110. 

6. Scollon R. and S. W. Scollon. Intercultural Communication. A Discourse 

Approach. Oxford: Blackwell Publishing, 2001. 316 p. 

7. Taylor S. Model Business Letters, E-mails and Other Business Documents. 

Prentice Hall, 2004. 497 р. 

  



 160 

УДК  11.111’37 

Д.О. Мельник 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

 

НАЦІОНАЛЬНО МАРКОВАНА ЛЕКСИКА В СУЧАСНІЙ 

АНГЛІЙСЬКІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ 

У статті розглянуто і проаналізовано лінгвокультурну специфіку 

публіцистичних текстів на матеріалі англійськомовної версії сайту ВВС. 

Особливу увагу приділено встановленню характерних ознак та лексичних 

особливостей англійськомовного публіцистичного дискурсу, зокрема таких, як 

вживання національно маркованої лексики. 

Ключові слова: публіцистичний дискурс, культура, лінгвокультурологія, 

національно маркована лексика, реалії, ВВС. 

Постановка проблеми. Мова – це дзеркало культури, в якому 

відображається не лише реальний світ, що оточує людину, не лише реальні 

умови її життя, а й суспільна самосвідомість народу, його менталітет, 

національний характер, спосіб життя, традиції, звичаї, мораль, система 

цінностей, бачення світу. Мова – скарбничка культури. Вона зберігає культурні 

цінності у лексиці, граматиці, ідіоматиці, прислів’ях, говірках, фольклорі, 

художній і науковій літературі, формах писемного і усного мовлення. Мова є 

однією з ознак нації, її можна вважати головною формою вираження і 

існування національної культури. Опановуючи рідну мову, діти засвоюють 

разом з нею і узагальнений культурний досвід попередніх поколінь. Вона 

формує особистість людини, носія мови, через закладене у мові бачення світу, 

менталітет, ставлення до інших людей тощо, тобто через культуру народу, який 

користується даною мовою як засобом спілкування. Отже, мову можна вважати 

головною формою вираження та існування національної культури, а 

долучитися до культури певного народу можна лише через його мову.  



 161 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як зазначає В. Кононенко,  90-х 

роках ХХ століття дослідники різних напрямів – філософи, мовознавці, 

культурологи – усвідомили необхідність вивчення культури через мову, мовну 

діяльність, і культура в «дзеркалі мови» дістала своє тлумачення як феномен 

людського буття, форма мислення [4, с. 7-9]. Вагомий внесок у дослідження 

взаємозв’язку мови, літератури й національної культури зробили українські 

вчені В. Ващенко, П. Гриценко, В. Жайворонок, М. Кочерган, І. Чередниченко. 

Ґрунтовними дослідженнями в царині лінгвокультурології відзначилися 

Л. Кожухівська, Т. Левченко, О. Потапенко, Я. Потапенко, Т. Чубань. В даному 

контексті також слід згадати науковий доробок М. Алефіренка, Ф. Бацевича, 

А. Загнітко, Л. Лисиченко, В. Манакіна, О. Селіванової.  

Сучасна лінгвістика розглядає публіцистичний дискурс як складне 

комунікативне явище, «яке містить не тільки акт творення певного тексту, але й 

відображає залежність мовного твору від багатьох екстралінгвістичних 

обставин – знань про світ, поглядів, думок і конкретної мети мовця як його 

творця» [1, с. 36]. Тобто, як і будь-яке лінгвокультурне явище, публіцистичний 

дискурс, крім суто лінгвального, має зовнішній екстралінгвальний та 

внутрішній лінгвокогнітивний виміри. Останніми роками публіцистичний 

дискурс постає центром зацікавлень у лінгвістичних студіях багатьох 

дослідників, серед яких Ф. Бацевич, А. Загнітко, Т. Лук’янова, С. Потапенко, 

К. Разумна, І. Шевченко. На думку К. Разумної, це пояснюється тим, що 

публіцистичний дискурс уналежнюють до найпотужніших засобів передачі 

інформації та впливу на суспільство [7, с. 121]. Отже, дослідження 

лінгвокультурної специфіки публіцистичних текстів є актуальним і своєчасним. 

Мета статті – визначити засади та актуальні напрямки вивчення мови 

засобів масової інформації в контексті взаємодії лінгвокультурології та 

медіалінгвістики. 

Виклад основного матеріалу. У широкому розумінні культура – це все, що 

твориться людиною, на відміну від того, що твориться природою. Українська 

дослідниця О. Селіванова визначає культуру як складний феномен життя певної 
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групи, етносу чи цивілізації, що являє собою збережені в їхній колективній 

пам’яті символьні способи матеріального і духовного усвідомлення світу, 

моделі його пізнання й інтерпретації, а також способи колективного існування 

представників різних народів, одного етносу або певної групи [8, с. 277]. Світ, у 

якому виникла мова, соціальна реальність, у якій вона існує, та суспільство, яке 

користується нею для спілкування, є неповторним. Тісне переплетіння мови та 

культури, їх взаємодію і двосторонній вплив продемонстрував С. Басснет у 

своєму порівнянні: «Мова – це серце в тілі культури, і саме їх взаємодія 

забезпечує продовження життєвої енергії» [3, с. 184]. Мова як знакова система 

акумулює в текстах інформацію (знання, думки, погляди, емоції, цінності, 

смисли, образи, символи), означену часом та етнічними особливостями її 

вираження, і як слушно зазначає М. Мамич, цілісний погляд на 

підпорядкованість мови медіа цінностям буття уможливлює 

лінгвокультурологія, предмет якої – репрезентація в мові фактів культури. 

Значну увагу дослідниця приділяє визначенню лінгвокультурологічного 

контенту, коли нормою інформаційної політики багатьох ЗМІ є широке 

охоплення різних видів інформації та ціннісних орієнтирів соціуму [5, с. 37]. 

Основний шлях до пізнання лінгвокультурологічного контенту видання 

передбачає аналіз змісту культурно маркованих знаків. Знаки лінгвокультури 

репрезентують духовно-ціннісні уявлення спільноти в конкретному газетному 

чи журнальному контенті, тобто світорозуміння не лише окремої людини, але і 

суспільства, а отже – свідомість культури, що відбивається, матеріалізується в 

семіотичній системі і без неї не існує. Вивчення мовного матеріалу відкриває 

певні можливості для пізнання ментальності нації. Інформація, викладена 

англійською мовою, є одним з джерел англійського лінгвокраїнознавства.  

Яскравим прикладом лінгвокультурологічного контенту є реалії. Традиційно 

у перекладознавстві термін «реалія» застосовується до елементів тексту, які 

неможливо перекласти за відсутності відповідника чи еквівалента у мові 

перекладу. Останнім часом цей термін широко вживають і дослідники-

лінгвокультурологи. У цій галузі філології під терміном «реалія» розуміють 
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слова і словосполучення, що позначають специфічно національні предмети та 

явища, реальні факти, характерні для культури того чи іншого народу. Велика 

увага приділяється національно-історичному колориту референта. Деякі 

дослідники відносять до реалій і окремі факти життя, що не мають сталого 

мовного оформлення. Ми послуговуємося дефініцією, запропонованою 

Р. Зорівчак: «Реалії – це моно- і полілексемні одиниці, основне лексичне 

значення яких вміщає (в плані бінарного зіставлення) традиційно закріплений 

за ними комплекс етнокультурної інформації, чужої для об’єктивної дійсності 

мови-сприймача» [2, с. 58]. Реалії як елементи лінгвокультурологічного 

контенту найтіснішим чином пов’язані із позамовною дійсністю. Будучи 

найменуванням окремих предметів, понять, явищ побуту, культури, історії 

певного народу або країни, реалія як окреме слово не може цілком відобразити 

даний відрізок дійсності. Багато з того, що потрібно читати між рядків, і що, 

тим не менш, підказане мовними засобами, не вміщується у вузькі рамки 

окремих слів-реалій. 

Досліджуючи лінгвокультурну специфіку англомовних публіцистичних 

текстів, ми зосередимося в першу чергу на аналізі суспільно-політичних реалій. 

До останніх традиційно належать моно- і полілексемні одиниці на позначення 

адміністративно-територіального устрою (адміністративно-територіальні 

одиниці, населені пункти), органів і носіїв влади, суспільно-політичного життя 

(політична діяльність і діячі, звання, ступені, титули, установи, стани і касти 

тощо).  Нашу увагу привернула стаття Jasmine Anderson “Queen to appoint new 

prime minister at Balmoral”, опублікована на офіційному сайті ВВС [9].  

Назва статті експлікує певний обсяг лінгвокультурної інформації, пов’язаної 

із суспільно-політичним життям Королівства. По-перше, це лексеми, що 

називають носіїв влади: Queen, prime minister. Авторка у тексті статті також 

вживає загальноприйняте скорочення РМ (prime minister), не надаючи 

додаткових пояснень. Безсумнівно, для пересічного читача новин ВВС,  

споживача з англоцентричним мовомисленням, такі пояснення будуть 

надлишковими, зайвими.   
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Цікавими з точки зору вмісту лінгвокультурної інформації також є вживання 

назв резиденцій як королеви, так і прем’єр-міністра. Назва літньої резиденції 

Balmoral винесена навіть у заголовок статті, що повинно підготувати читача до 

неочікуваного розвитку подій, опису нетрадиційної процедури призначення, 

адже Балморал (Balmoral Castle) – це замок в області Абердиншир, приватна 

резиденція британських королів у Шотландії. Крім того, перший рядок 

повідомлення, який разом із заголовком є сильною позицією тексту, містить 

основний інформаційний зміст статті, додатково виокремлений за допомогою 

візуальних засобів – жирного шрифту: The Queen will not appoint the next prime-

minister in London, but will instead stay in Balmoral to do it, Buckingham Palace 

has said. Чому ця новина привернула таку велику увагу британців, адже з 

правової точки зору немає різниці, де саме королева зустрінеться з новим 

прем’єром? Традиційно процедура призначення нового прем’єр-міністра 

відбувається у Букінгемському палаці (Buckingham Palace) – офіційній 

лондонській резиденції британських монархів. Авторка статті також це 

підкреслює: During her 70-year-reign the Queen, 96, has had an audience with her 

new prime minister at Buckingham Palace. Отже, відмова королеви від 

попередньо оголошеного рішення повернутися до Лондону для зустрічі з 

державними чиновниками викликала серйозне занепокоєння в суспільстві щодо 

стану здоров’я Єлизавети ІІ.   

Звертають на себе увагу згадки про резиденцію британського прем’єр-міністра, 

хоча жодного разу авторка не вживає офіційної повної назви Prime Minister’s 

Office, 10 Downing Street. Натомість  ми фіксуємо наявні у тексті статті 

колоквіалізми Downing Street та No 10, що у читача з англоцентричним 

мовомисленням асоціюються не лише з помешканням чинного прем’єра, але й 

взагалі з політикою уряду Сполученого Королівства.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Лінгвокультурний аналіз 

навіть невеликого за обсягом публіцистичного тексту засвідчив апеляцію 

автора до спільного фонду знань англомовних читачів – мешканців 

Сполученого Королівства, за влучним спостереженням В. Нечипоренко, 
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своєрідного культурного шару, який є посередником між людиною і світом, … 

концентратом культури у свідомості людини, тим, завдяки чому людина 

доєднується до культури [6, с. 107]. Перспективним ми вважаємо подальше 

дослідження лінгвокультурних феноменів англомовної публіцистики, а також 

порівняльний аналіз оригінальних англійських текстів та їхніх україномовних 

версій з метою виявлення основних перекладацьких тактик і стратегій 

передавання специфічної лінгвокультурної інформації засобами іншої мови.  
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ОСОБЛИВОСТІ БРИТАНСЬКИХ ТА АМЕРИКАНСЬКИХ 

СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА 

Представлена стаття узагальнює лінгвістичні особливості соціальних мереж, 

відмінності та схожості британських та американських сайтів, таких як: 

Instagram, Facebook, Twitter, Youtube. Висвітлюється також важливість 

соціальних мереж в житті та побуті сучасної людини, їхня конструктивна 

роль у суспільстві. Визначено особливості різноманітних інформаційних 

ресурсів, таких як газети, радіо, телебачення, інтернет та різноманітні 

соціальні мережі. Були розглянуті саме поняття дискурсу в 

міждисциплінарному розрізі загалом та в інтернет-комунікації зокрема. Були 

виокремлені позиції, які виділяють інтернет дискурс, як окремий вид дискурсу. 

Ключові слова: соціальні мережі, особливості, британські та американські 

,блоги, форуми, social media, Facebook, Twitter, Instagram, Communications 

Collaboration Multimedia, інтернет, ЗМІ. 

Термін соціальні медіа функціонує як загальне визначення, що включає 

інтернет веб-сайти та служби, які функціонують або сприяють соціальній 

взаємодії між людьми, які використовують інтернет веб сайти та месенджери як 

частину свого міжособистісного спілкування. Соціальні мережі почали свій 

розвиток у 1980х роках у вигляді систем таблиць та оголошень (BBC) USE NET 

та інтернет-ретрансляційного чату. Хоча ці послуги і не називаються 

соціальними медіа, але вони розглядаються як їхні попередники. Те, що більш 

конкретніше називається соціальними мережами почали з’являтись у 1990х 

роках. Одним з перших сайтів був eBay у 1995 році. З моменту виникнення 

eBay соціальні медіа отримали безліч різних форм та функцій які спрямовані на 

виконання тих типів послуг якими користуються шукачі. Таких як: форуми, 
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блоги, вікі, обмін вмістом та віртуальні світи. Однак це лише кілька прикладів 

всіх різних типів послуг доступних для користувачів Як і багатьох інших 

соціальних медіа. В даний час соціальні медіа розділені на три категорії [7]: 

Communications Collaboration Multimedia 

Blogs, Social Nets Wikis, Social News Streaming, Videos, Virtual 

Worlds 

Таблиця 1. Категорії соціальних медіа. 

Ці категорії були визначені Cann, Dimitriou та Hooley в їхньому буклеті  

‘Social media. A Guide for Researchers.’ Коли люди використовують соціальні 

медіа, вони користуються послугами, які їм потрібні. Наприклад, послуги  

«Категорії зв’язку» включають такі соціальні мережі як Facebook, Linkedln та 

Twitter, які використовуються для підтримки зв’язків та стосунків. Якщо, з 

іншого боку, люди відчували б необхідність висловитись, вони б користувались 

онлайн-журналами, які стали відомими як Блоги (Live Journal, Word Press and 

Blogger). Послуги Colloboration (співпраці) різноманітні, оскільки можуть 

служити різним цілям [8]. Наприклад, Вікіпедія або Вікі, що є сайтом для 

збору, додавання та редагування вмісту за допомогою веб-браузера. В цю 

категорію входять також сайти соціальних новин, такі як Newsvine and Reddit, 

які дозволяють кожному, хто підписався на їхні послуги, розповсюджувати 

новини які на їхню думку заслуговують уваги. Наступна категорія Multimedia 

(мультимедійні сервіси) які часто є розважальною сферою, наприклад, як You 

Tube and Vimeo. Потокові сайти, такі як Twitch, на якому користувачі 

транслюють прямий ефір. Заключною категорією мультимедійного відділення 

соціальних медіа є віртуальні світи. Ця категорія включає в себе онлайн 

відеоігри. Її можна назвати Communications Collaboration Multimedia, яка 

включає в себе: блоги, вікі-сайти, соціальні мережі та месенджери, передача 

соціальних новин та віртуальні світи.  

Засоби масової інформації відграють центральну роль у повсякденному 

житті Великобританії, інформують, навчають, ставлять під сумніви та звісно 

розважають. Інтернет стає все більше основним засобом для отримання 
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інформації, розваг та спілкування. Трансляція у Великобританії традиційно 

базується на принципі, що це державна служба яка підпорядковується людям. 

Зберігаючи основний елемент державної служби, він також охоплює принципи 

конкуренції та вибору. The BBC (British Broadcasting Corporation) знаний медіа-

ресурс, який транслює телебачення та радіо.  У свою чергу The TC (Independent 

Television Commission) ліцензує комерційні телевізійні послуги, включаючи 

кабельні та супутникові послуги. The Radio Authority регулює комерційні 

послуги радіо, включаючи кабельні та супутникові послуги. Ці три органи 

працюють відповідно до загальних вимог та цілей, визначених та схвалених 

Парламентом, але в іншому випадку незалежні у своєму щоденному веденні 

бізнесу. Перегляд телебачення є на сьогоднішній день найпопулярнішим 

дозвіллям у Великобританії: понад 90 відсотків домогосподарств мають 

принаймні один телевізор. Британські телевізійні постановки продаються по 

всьому світу.  

The BBC забезпечує дві додаткові національні телевізійні мережі: BBC 1 

ТА BBC 2, які транслюютьсся 24 години на добу. Він також пропонує декілька 

цифрових каналів ,включаючи BBC News 24 та BBC Choice. Мережеве радіо 

BBC обслуговує 29 аудиторій щотижня, транслюючись 24 години на добу по 

п’яти національних каналах. BBC має 39 місцевих радостанцій, що 

обслуговують Англію та Нормандські острови, а також регіональні та 

громадські служби радіо в Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії. BBC World 

Service транслюється по радіо англійською мовою та 24 іншими мовами у 

всьому світі. У нього щотижнева аудиторія у світі.[2 Щонайменше 140 

мільйонів слухачів. BBC Worldwide Television відповідає за комерційну 

діяльність BBC. Це один з найбільших європейських експортерів телевізійних 

програм[5]. Також ведеться цілодобовий міжнародний інформаційний канал, 

що фінансується рекламодавцем; і розважально-драматичний канал, який 

транслюється для абонентів у континентальній Європі та Африці. У вересні 

1999 року CommerceNet\Nielsen Media Research виявив, що з 46 мільйонів 

дорослих жителів Великобританії 12,5 мільйона, або 27 відсотків населення 
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користувались інтернетом за останній місяць. Користувачі проводили в 

середньому п’ять годин на тиждень в Інтернеті ,відвідуючи в середньому 

дванадцять веб-сайтів. Електронна пошта була одним з найпопулярніших видів 

використання, і половина користувачів інтернету займалася інтернет-

покупками. Серед заможних та високоосвічених в Британії ця частка була 

трішки вище. ніж серед населення в цілому. Сполучені Штати Америки мають 

найбільш високорозвинені засоби масової інформації. Драми, комедії, опери, 

анімації, музичні відеокліпи та фільми, мають світову аудиторію і є частиною 

основних продуктів передачі інформації по всьому світу. Телебачення – 

найбільш популярний засіб масової інформації Америки. ABC, CBS and NBC 

лідирували протягом десятиліть до масового розповсюдження кабельного та 

супутникового телебачення і появи мережі Fox. 

Fox News Channel – домінуюча кабельна мережа новин США. Також США 

є світовими лідерами по розповсюдженню відео через інтернет. Існує близько 

10000 комерційних радіостанцій. У містах існують послуги на будь-який смак. 

Передплачене супутникове радіо пропонує сотні каналів і має мільйони 

клієнтів. Сьогодні американські ЗМІ часто називають «Четвертим станом», 

найменування яке передбачає, що засоби масової інформації, мають рівність з 

іншими гілками влади, створеними Конституцією. ЗМІ або «Четвертий стан» 

відіграє важливу роль в демократії США. Це гарантується Першим 

виправленням в Конституції США, прийнятий в 1789 році, згідно якій Когрес 

не приймає жодних законів які обмежують свободу друкування. Засоби масової 

інформації і комунікації з доходом більш ніж 242 міліардів доларів є однієї з 

найкрупніших бізнес-груп Америки. В 2000 році дорослі користувачі медіа і 

розважаючих товарів витрачали більш ніж 675 доларів на одну особу [4]. 

Рекламодавці додатково витратили 215 мілярдів доларів на те, щоб довести 

свою продукцію до американського суспільства. ЗМІ являються чудовим 

«двигуном» в американсьому та британському суспільстві, забезпечуючи 

роботою сотні тисяч технічних спеціалістів, письменників, художників та 

інтелектуалів, формуючи погляди та переконання. 
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Отже, більшість американських та британських ЗМІ схожі між собою, вони 

мають на меті інформувати суспільство про значні зміни у світі, важливість 

політичних події та про культурне життя. Існує багато засобів масової 

інформації де люди можуть дізнаватись ті чи інші новини, наприклад :радіо, 

телебачення, газети, інтернет, соціальні мережі. ЗМІ мають досить стрімкий 

розвиток, а використання соціальних мереж все більше захоплює людей які 

ними користуються та відкривають багато можливостей. Лінгвістичні 

особливості соціальних мереж досить спрощені, електронний дискурс є доволі 

простим для розуміння, використання абревіатур та емоджі, що дає можливість 

людям вільно висловлювати свої думки та почуття. 
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ЛІНГВОКОГНІТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МОВЛЕННЯ ДИТИНИ 

Метою статті є дослідження дитячого мовлення у ракурсі когнітивної 

лінгвістики. Лінгво-когнітивне моделювання спрямовано вивчення механізмів 

обробки мови як складової психічного та психолінгвістичного характеру крізь 

призму набутого знання. Важливим є визначення особливостей мовної 

діяльності дитини та організації ментального лексикона у процесі отримання 

знання про мову і світ. 

Ключові слова: лінгво-когінтивне моделювання, комунікативна ситуація, 

екстралінгвістичний аспект, семантичний аспект, когнітивний аспект, 

лінгвістичний аспект, дискурс. 

Постановка проблеми. Визначення особливостей засобів сучасної 

комунікації, якими користується численна кількість людей, є актуальним, 

оскільки усне мовлення та письмові повідомлення перетворилися в основні 

способи передачі інформації. У цьому сенсі дискурс можна визначити як 

щоденно прогресуючий результат когнітивної та психолінгвістичної діяльності, 

спрямований на забезпечення співрозмовника або соціуму інформацією та 

повідомленнями з метою обміну думками індивіда. Розвідка ж дитячого 

дискурсу як відбитку формування й розвитку дитячої мовної продукції, є 

важливим та своєчасним завданням задля кращого розуміння становлення 

дитячої мовної особистості і, відповідно, визначення змін лінгвального та 

екстралінгвального характеру сучасного дитячого дискурсу. Ціллю статті було 

дослідження дитячої мовної продукції та лексико-граматичних особливостей 

дитячого дискурсу у ракурсі інтеграції складних процесів, які відбуваються у 

світосприйнятті сучасної дитини, та особливостей їх відбиття у моделях 

породження та сприйняття мовленнєвих висловлювань. 
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Методи дослідження визначалися поставленою метою, завданнями та мали 

комплексний характер. У роботі застосовувалися такі загальнонаукові методи 

як аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, спостереження, прийоми 

класифікації та систематизації, елементи кількісної обробки даних. До власне 

лінгвістичних методів відносимо безпосереднє лінгвістичне спостереження, 

компонентний та контекстуальний аналіз. Було здійснено комплексне вивчення 

мовних фактів, що стосується різних рівнів функціонування мовних одиниць: 

фонетичного, фонетично-графічного, морфемного, морфологічного, 

лексичного, синтаксичного, стилістичного тощо. 

Основні висновки та результати розвідки дозволяють зробити внесок у 

вивчення лінгвістичних особливостей сучасного дитячого дискурсу в 

оригінальному та перекладеному форматах. Проведене дослідження дозволило 

виявити специфіку сучасних художніх текстів для дітей та підлітків, зумовлену 

віковими характеристиками цільової аудиторії. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Теоретичною та 

практичною основою статті слугували праці українських та зарубіжних 

науковців М. Аткінсон, Дж. Гевінс, І. Мейсон, П. Х. Метьюз, О. О. Селіванової, 

А. Спенсер. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно словниковій дефініції 

жанр традиційно розглядається як різновид художньої літератури, що 

визначається комплексом, іноді мінімальним, тих або інакших ознак  як 

елементів або якостей змісту і форми; чи тип літературного твору. У 

теоретичному розумінні жанр поєднує узагальнені риси, властиві більш або 

менш обширній групі творів будь-якої епохи, даній нації чи світової літератури 

взагалі [1, c. 77].  

Незважаючи на багаточисельні спроби визначити поняття дитячого 

дискурсу [3, с. 238], все ще не існує його універсальної класифікації, в 

основному через те, що визначення різних літературних напрямів базується на 

різноманітних жанрових принципах, таких як 1) пізнавальний аспект твору (по 

суті, тематичний), 2) його об'єм (новела, розповідь, роман), 3) оцінна сторона 
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творчості (ода, елегія, комедія, трагедія), 4) рівень залученості  елементів 

фантазії, 5) пряме або непряме значення образності та інші. Жанрові принципи 

можуть узагальнено вказувати на естетичну «систему» (наприклад, трагічне, 

комічне, трагікомічне), композиційну систему, тематичну систему, стилістичну 

систему тощо [4, c. 58]. 

Неможливість існування єдиної класифікації жанрових принципів і ознак 

пояснюється кілька факторами, ключовим з яких можна назвати специфіку 

літературних течій різних епох. Безсумнівно те, що дитячий дискурс є окремим 

жанром, оскільки йому властиві певні жанрові ознаки та виступає 

детермінованою моделлю дійсності, оповіданням казкового типу з багатьма 

посилками, ігровою фантастикою. Особливої актуальності набуло визначення 

дискурсу мовної особистості дитини з урахуванням суміжних з лінгвістичними 

дисциплін. Так, розвиток постулатів культурології, яка розглядає літературу як 

один із елементів культури, включаючи музику, кіно, телебачення, друковану 

пресу тощо, перекликається із положеннями пізнавальної, когнітивної поетики. 

Остання розглядає літературу як специфічну форму повсякденного людського 

досвіду і пізнання, що ґрунтується на наших загальних когнітивних здібностях 

щодо сприйняття світу [9, с. 23]. 

Зацікавленість у літературі була викликана новими формами мистецтв, 

котрі були спрямовані на нові групи аудиторії через медіа, що в свою чергу 

зумовило неминучість розгляду схожості і відмінності між видами мистецтва та 

літературою з точки зору їх психологічного і соціального ефекту на людину. 

Саме це і принесла когнітивна поетика, пов’язуючи структури художнього 

твору (у тому числі літературного тексту), до їх передбачуваного 

психологічного впливу на отримувача інформації, – читача (певного віку, 

досвіду, картини світу  [8, с. 1]. 

Саме висновок про вплив когнітивної поетики на усвідомлення ключової 

форми пізнання й спілкування та необхідність враховувати та загальні 

структури й процеси людського пізнання та досвіду дозволяє переоцінити 

традиційні підходи до визначення шляхів створення художньої дійсності. Нові 
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підходи в когнітивній антропології, психології, лінгвістиці, штучний інтелект 

тощо привели до абсолютно нового набору концепцій, теорій та ідей, які 

пояснюють вплив художніх текстів на розум читача. Сфера когнітивної науки 

настільки широка, що не може обмежуватися суто когнітивними явищами, 

такими як обробка слів. Також частиною цього завдання є асоціації, образи, 

почуття, емоції та соціальні чинники; дослідники все ще продовжують 

знаходити та вивчати нові зв’язки між ними [7, с. 2]. 

Підхід до літератури через людське пізнання не просто характерний 

когнітивній поетиці в специфічному розумінні Пітера Стоквелла, що пов’язано 

з вивченням когнітивної лінгвістики до рівня вивчення мови. Когнітивна 

лінгвістика пропонує підхід до всієї мови, а не лише до літературної, через 

дослідження когнітивних основ, і ґрунтується на результатах когнітивної науки 

що посилається на наші когнітивні здібності, уявлення та обробку інформації. 

Невід'ємною частиною когнітивної лінгвістики є  акцентування уваги на 

особливості літературної мови, оскільки у майбутньому вона слугуватиме як 

один із ключових аспектів формування дитячого мовлення [7, с. 3]. 

Важливим першим кроком дитини при вивченні мови вважається 

правильність засвоєння звукової системи мови та вміння розрізняти 

лінгвістичні відмінності та конструкції. Загальновідомо, що фонологічне 

сприйняття дітей випереджає їхні продуктивні здібності. 

Діти з народження схильні до сприйняття звуків мови. У серії 

експериментів Пітера Еймаса та його колег було висвітлено, що зовсім 

маленькі діти можуть чути відмінності у звучанні, які часто відтворюються в 

процесі мовлення. Коли звуки повторюються, малюк втрачає інтерес і перестає 

реагувати на повторення. Однак, коли звучання змінюється, дитина помічає 

різницю і повертає голову на звук [6, с. 96]. 

В інших експериментах вимірюється частота серцевих скорочень дитини. 

Коли немовля відчуває зміну в звучанні, відбувається фізіологічна зміна 

процесів організму: прискорюється серцебиття, зростає інтенсивність 

смоктального рефлексу тощо. Діти також від природи схильні видавати звуки 
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мови. У перші місяці життя немовлята лепечуть: виробляють цілу серію 

мовленнєвих звуків, шумів. Ці шуми часто містять безліч звуків, які не є 

частиною мови дорослих, котрі оточують дитя, але малюки при цьому частково 

наслідують інтонацію старших. 

Наприкінці першого року життя, дитина намагається відтворювати звуки 

осмислено. Часто дитина вигадує свої власні “елементи мови” на цьому етапі 

життя. Про це пише британський лінгвіст Майкл Холлідей. У віці від дев'яти до 

п'ятнадцяти місяців, його син Найджел доволі часто використовував конкретні 

вокалізації з комунікативними намірами. 

Ці вокалізації не були пов’язані з мовою дорослих, які розмовляли навколо 

дитини. Дуже важко помітити, коли саме дитина починає наслідувати систему 

звуків дорослих, але типовою картиною є їх перші “слова”. 

Існує різноманітність у вимові перших слів, хоч іноді дитина й може 

вимовляти слова доволі точно. Після того, як дитина засвоїла п’ятдесят слів, 

відбувається раптова зміна: діти спрощують свою вимову і водночас 

починають надзвичайно швидко засвоювати багато нових слів. Слова, які 

можуть вимовлятися правильно, спочатку зазнають спрощення. Але в цілому, 

пасивний словниковий запас дітей стає дедалі більшим за активний [6, с. 97]. 

Теорія про те, як діти оволодівають артикуляцією, заснована на знаннях 

про фонологію. Ми можемо пояснити аспекти дитячої фонології, припустивши, 

що дитина сприймає і зберігає форми слів, озвучені дорослими, а потім 

накладає набір фонологічних правил для спрощення цієї вимови. Таким чином, 

форми, які вимовляє дитина, еквівалентні поверхневим уявленням про 

комунікацію [6, с. 98]. 

За статистикою, маленькі діти запам’ятовують в середньому близько 

десяти нових слів щодня. Хоча батьки й спостерігають помилки у їх 

використанні дітьми, деякі слова відтворюються дитиною з надзвичайною 

мовленнєвою точністю. Зазначимо, що у словниковому запасі дітей раннього 

віку здебільшого переважають іменники, адже вони використовуються для 

позначення об’єктів найближчого оточення дитини [6, с. 186].  
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Комунікативна ситуація організовується на підставі діяльності 

інформаційного обміну та впливу (комунікативного акту), тому вона значно 

ширша за нього і містить разом із вербальним повідомленням (текстом) інші 

складники (комуніканти із фондом їхніх мовних знань, умови для спілкування 

тощо). Невелика кількість прикметників також фігурують в мовленні дітей 

раннього віку. Структурне навчання бере участь у засвоєнні першої мови – діти 

мають дізнатися про будову речень у мові, яку вони вивчають. 

Трактування 3. Харрисом (1952) дискурсу як однієї зі сторін дистрибуції 

на базі еквівалентності між фразами й послідовністю фраз визначило 

першочергове спрямування аналізу дискурсу на дослідження послідовності 

речень, ланцюжків фраз в аспекті асемантичної дистрибуції [5, с. 569]. 

 Аналіз фонетичних засобів виразності вказав на часті вживання 1) рими, 

2) прийомів фонетичної гри, звуконаслідування; 3) звукових повторів та 4) 

немовних виразних засобів (графічні засоби). 

Тексти, спрямовані на дитячу аудиторію, відрізняються яскравим 

візуальним компонентом – невербальними засобами, ілюстраціями тощо. Тому 

дитячий дискурс є завжди креолізованим текстом, що поєднує вербальний і 

невербальний компоненти. 

З графічних засобів активно використовуються засоби супраграфемики: 

гра шрифтами, слова, що поєднують великі та маленькі літери, комбінація 

графічно виділених сегментів тощо. 

Дослідження лексико-семантичних особливостей дитячої прози 

(україномовної та англомовної) дозволило виявити лексичні особливості 

текстів для дітей і підлітків та окреслити коло лексики, актуальної для даної 

вікової групи. Із загального дискурсу тексти дитячої спрямованості 

виділяються завдяки певним тематичним групам слів. На нашу думку, це 

можна пояснити тим, що діти бачать навколишній світ іншими очима, тобто 

мають особливу як мовну, так і загальну картину світу. Їх думка будується на 

мріях, вірі в казку, дива. Діти живуть в очікуванні свята, веселих та радісних 

емоцій. Картина світу у дитячому віці чітко ділиться на дві частини: світ 
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реальний та нереальний, вигаданий, світ чарівництва та мрії. Під час створення 

реальної картини світу використовуються щоденні дитячі реалії: будинок, 

батьки, друзі, очікування на свято. Проведений аналіз лексико-тематичних груп 

(ЛТГ) дозволив виокремити основні «Мрія та чарівництво»; «Родина та 

стосунки із рідними»; «Діти та дорослий світ»; «Типова діяльність» (навчання, 

спорт, гра); «Свято чи визначна подія»; «Негативний досвід».  

Вивчення особливостей функціонування експресивно-оцінної дозволило 

виокремити три групи експресивно-оцінної лексики: 1) слова, що виражають 

почуття мовця; 2) слова, що виражають оцінку; 3) слова з емоційно-оцінними 

морфемами. 

Перспективним є вивчення стилістичних особливостей сучасного дискурсу 

та порівняльний аналіз текстів, адресованих дитячій аудиторії, що належать до 

різних мовних спільнот. 

Висновки. Сучасний україномовний дитячий дискурс характеризуються 

психофізіологічними та когнітивно-мовними властивостями, що відрізняють їх 

від дорослих людей: емоційною незрілістю, обмеженістю сфер 

життєдіяльності, базовими категоріями мислення, малим життєвим досвідом, 

лімітованими фоновими знаннями. Критеріями виділення дитячого дискурсу із 

загального дискурсу слугують специфічна тематичність, обмежена аспектами 

повсякденного життя, та сферами життєдіяльності дитини (дитячі ігри, 

навчання, етичні цінності тощо). Сучасний дискурс для дітей та підлітків 

характеризується рядом лексико-семантичних особливостей, що виділяють її із 

загального дискурсу: функціонуванням своєрідних лексико-тематичних груп 

слів, властивих лише даному віку та середовищу (батьки та друзі, навчання, 

свято, чаклунство, магія та інші); вживанням димінутивів, оказіоналізмів і 

жаргонізмів; застосування дитячих фольклорно-казкових мотивів. Сучасний 

текст, адресований дитячої аудиторії, як оригінал, так і його переклад, є  

креолізованим текстом, що поєднує вербальний і невербальний компоненти. 

Серед останніх особливої уваги заслуговують графічні засоби: синграфеміка, 

топографеміка, супраграфеміка та піктографеміка. Дитячий дискурс 
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відзначений інтенсивною експресивністю через частотне використання рими, 

повторів, звуконаслідування, паронімів, контекстуальних синонімів, 

персоніфікації, гіперболізації. Серед морфологічних особливостей дитячого 

дискурсу слід відзначити наявність вигаданих найменувань та імен власних 

казкових героїв і істот а також вживанням оказіоналізмів. 
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КУЛЬТУРНО-МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

У статті визначено та проаналізовано концептуальні поняття про 

культурно-мовні компетентності у контексті сучасних досліджень. 

Прецедентні феномени розглядаються як лінгвокультурні явища. Одиницями 

культурно-мовної компетенції є стереотипи та прецедентні феномени. 

Дефінійовано поняття стереотипу та прецедентного феномена, їх основні 

ознаки та класифікаційні параметри. 

Ключові слова: культурно-мовна компетентність, інтертекстуальність, 

теорія прецедентності, прецедентні феномени, прецедентні тексти. 

Постановка проблеми. У працях різних дослідників основним предметом 

дослідження лінгвокультурології виступають одиниці різних типів. Серед них 

лінгвокультурний концепт, лінгвокультурологічний концепт, культурно 

маркована одиниця, концепт національної культури, мовний знак культури та 

лінгвокультурема. Але, на думку В. Нечипоренко, «створення загального для 

усіх членів лінгвокультурної спільноти простору розуміння значущості 

концепту в аспекті формування прецедентного тексту культури виявляється 

однією із найменш вивчених галузей лінгвокультурологічного напрямку 

когнітивної, комунікативної і функціональної германістики» [3, c. 90]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як зазначають Г. Барилова і К. 

Глуховцева, усі ці одиниці мають лексичне вираження, передають 

національний колорит лінгвокультурної спільноти і позначають усе те, що було 

і є характерним для культури, побуту, традицій кожного етносу впродовж 

різних історичних епох [1, с. 11]. Думку дослідниць розвивають А. Загнітко і І. 

Богданова, стверджуючи, що виділені одиниці відбивають особливості 



 180 

національної поведінки, риси національного характеру і ментальності, а також 

можуть позначати певні історичні відомості [2, с. 85]. На думку науковців, 

одиницями культурно-мовної компетенції є стереотипи та прецедентні 

феномени. Перші становлять елементарні психічні формації, потрібні для 

зведення всієї складності та різноманітності світу до кількох стандартизованих 

моделей з метою полегшення сприйняття і розуміння нової інформації [2, с. 

104]. 

Метою дослідження є аналіз стереотипів та прецедентних феноменів як 

лінгвокультурних явищ в контексті сучасних досліджень. 

Виклад основного матеріалу. Одиницями культурно-мовної компетенції 

є стереотипи та прецедентні феномени. Перші являють собою елементарні 

психічні формації, потрібні для зведення всієї складності та різноманітності 

світу до кількох стандартизованих моделей з метою полегшення сприйняття і 

розуміння нової інформації. Де другі – прецедентизми також частково несуть у 

собі стереотипну функцію і частково можуть слугувати для ідентифікації 

членів спільноти, для яких ці феномени є знайомими [1, c. 104]. 

Вперше поняття стереотипу використав Уолтер Ліппман ще у 1922 р., який 

вважав, що стереотипи – це впорядковані, схематичні, детерміновані 

культурою «малюнки світу» в голові людини, які економлять її зусилля під час 

сприйняття складних об’єктів світу. За такого розуміння стереотипу 

виділяються дві його важливі риси – детермінованість культурою, а також 

буття засобом економії трудових зусиль, і відповідно, мовних засобів [1, c. 

105]. 

Стереотип існує певним фрагментом картини світу, наявної у свідомості 

людини. Це певне стійке, мінімізоване інваріантне, зумовлене національно-

культурною специфікою уявлення про предмет або ситуацію. Процес 

формування стереотипів відбувається завдяки здатності людської свідомості 

закріплювати інформацію про однорідні явища, факти і людей у вигляді 

стійких ідеальних утворень. У свідомості ці однорідні об’єкти фіксуються у 

відповідних уявленнях, образах, оцінках, за допомогою яких люди отримують 
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можливість обмінюватися інформацією, розуміти одне одного, виробляти 

однакові ціннісні настанови. Стереотипи містять у собі суспільний досвід 

людей, відбивають загальне і повторюване в їхній повсякденній практиці. Вони 

формуються під час спільної діяльності людей шляхом акцентування 

свідомості людини на тих чи інших властивостях і якостях явищ 

навколишнього світу, які добре відомі або зрозумілі, принаймні, великій 

кількості людей [1, с. 106]. 

Як вважає О. О. Селіванова, прецедентні феномени є актуальним 

компонентом знань, розуміння та зміст якого добре відомі всім представникам 

лінгвокультурної спільноти [4, с. 115]. 

Прецедентний феномен є логоепістемою, що має свій стійкий набір 

диференційних ознак, назву або атрибути, які дозволяють розуміти феномен 

правильно та однозначно. Вона є відомою для більшості носіїв певної 

лінгвокультури (водночас є прецедентні феномени, які відомі представникам 

різних лінгвокультур). До речі, є впізнаваною навіть за наявності певних 

трансформацій. Прецедентизми містяться в ментальній пам’яті народу як 

складник етичних, естетичних, орієнтаційних або інших цінностей. По суті, це 

лінгвістичне явище співвідноситься з певною ситуацією, що є культурно, 

історично і соціально значущою. 

Виявлено диференційні ознаки прецедентних феноменів: відтворюваність, 

семантична єдність, зв’язок з типовими ситуаціями, а також адекватне 

сприйняття на всьому національно-мовному або цивілізаційно-світовому 

просторі.  

Спираючись на результати попередніх досліджень, можна виділити такі 

функції прецедентизмів:  

1) оцінна – прецедентні феномени виражають емоційно насичену 

суб’єктивну оцінку автора тексту;  

2) естетична (поетична) – прецедентні феномени є засобом естетичної 

оцінки світу, вони є естетично значущими для адресата та привертають його 

увагу незвичайною формою вираження;  
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3).прагматична – прецедентні феномени становлять собою потужний засіб 

впливу на адресата, що формує певний ціннісний фрейм;  

4) консолідувальна (парольна) – прецедентні феномени використовуються 

для виявлення спільності та консолідації ментально-вербальної бази автора та 

читача;  

5) номінативна (моделювальна) – прецедентний феномен виступає носієм 

еталонної інформації, що формує уявлення про світ у вигляді моделі;  

6) евфемістична – у деяких випадках вживання прецедентних феноменів 

допомагає пом’якшити висловлення та подати інформацію у менш різкій 

формі; 

7) атрактивна – прецедентні феномени використовуються в тексті для 

привернення уваги читача, особливо розповсюдженим є таке використання 

прецедентності в заголовках.  

На практиці виокремити в тексті одну певну функцію прецедентного 

феномену досить складно. Усі функції виявляються в комплексі, хоча в деяких 

випадках помітним є переважання однієї над усіма іншими. 

Доведено, що основними різновидами прецедентних феноменів є 

прецедентні імена, висловлення, тексти та ситуації.  

Прецедентні імена – це широко відомі власні імена, що використовуються 

в тексті не стільки на позначення конкретної людини (ситуації, міста, 

організації та ін.), скільки як своєрідний культурний знак, символ певних 

якостей, подій.  

Прецедентне висловлення – це продукт мовленнєво-мисленнєвої 

діяльності, завершена та самодостатня одиниця, що становить рухомий 

різновид прецедентних феноменів, які з’являються на короткий проміжок часу і 

швидко зникають, проте мають у цей період дуже сильний дієвий потенціал 

(фрази з рекламних роликів, анекдоти).  

Прецедентний текст – це прецедентний феномен, що зберігається в 

когнітивній базі у вигляді інваріанта сприйняття. Апеляція до прецедентного 

тексту здійснюється через пов’язані з цим текстом прецедентні висловлення 
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або прецедентні імена. Знання інваріанта сприйняття прецедентного тексту – 

необхідне та обов’язкове для всіх представників певної спільноти; знайомство 

ж із самим прецедентним текстом (саме як з текстом) – бажане, але не 

обов’язкове.   

Прецедентна ситуація – це певна «ідеальна» ситуація, що колись 

відбувалася в реальній дійсності або належить до віртуальної реальності 

мистецтва. Яскраві ознаки цієї ситуації відбито у народній свідомості з певною 

емоційною оцінкою. Прецедентна ситуація актуалізується в дискурсі через 

короткий опис самої ситуації або через її атрибути (суб’єкти-персонажі або 

предмети, що в цій ситуації задіяні).  

Необхідно зазначити, що найпродуктивнішими сферами – джерелами 

прецедентності на сьогодні постають такі:  

1) суспільна сфера (лозунги та стійкі сполуки слів, визначні історичні 

явища та події, суспільно значущі локації, політика, значущі суспільні події, 

суспільні та історичні діячі та об’єднання);  

2) сфера науки і мистецтва (наука, література, фольклор, міфологія, ест- 

радне мистецтво, кінематограф та інші види мистецтва); 

3) сфера релігії (християнство, інші існуючі конфесії та вірування); 

4) сфера знань, що містить джерела прецедентності, які не належать до 

жодної з указаних вище сфер (реклама, кримінал, спорт та Інтернет). 

 Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, схожість 

стереотипів і прецедентних феноменів виявляється, в першу чергу, в механізмі 

їхнього утворення. І прецедентизми, і стереотипи мають витоки з певної 

значущої у культурному розумінні ситуації, що згодом стала зразковою і 

оперативною для виникнення інших подібних ситуацій. Отже, у широкому 

розумінні будь-який прецедентний феномен є стереотипом, а будь-який 

стереотип є певною мірою прецедентним феноменом. Проте одна з основних 

відмінностей стереотипу від прецедентного феномена полягає в тому, що за 

прецедентним феноменом стоїть певний конкретний одиничний феномен. У 

той час як за стереотипом неможливо знайти певний конкретний одиничний 
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«прецедент». За стереотипом стоїть абстрактний, збірний образ. Прецедентні 

феномени належать до когнітивної бази, на противагу їм, стереотипи у 

переважній більшості не є її елементами, оскільки можуть різнитися в різних 

соціумах або регіонах. Більше того, прецедентним одиницям притаманна 

стійка, конкретна мовна форма вираження, у той час як стереотипи можуть 

виражатися різноманітними засобами у мовленні різних мовців. 
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КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНА СТРАТИФІКАЦІЯ  

РИТОРИЧНИХ ПИТАНЬ НАУКОВОГО ДИСКУРСУ 

У статті описано різні підходи до класифікації риторичних питань. Основну 

увагу зосереджено на комунікативно-прагматичній типології таких 

конструкцій в англійській мові та їхньому функціонуванню в наукових текстах. 

Опираючись на дослідження С.Шабат-Савки, досліджувані одиниці 

класифіковано на повноінформаційні, частковоінформаційні та 

безінформаційні риторичні питання. Описано вплив риторичних питань на 

емотивне забарвлення наукового дискурсу. 

Ключові слова: риторичне питання, комунікативно-прагматична 

класифікація, науковий дискурс.  

Постановка проблеми. Лінгвістичне осмислення категорії питальності, 

яка має також логіко-філософський та психологічний аспекти, передбачає 

вивчення різних  мовних засобів, що слугують для вираження інтерогативності. 

Формулювання запитання часто є більш складним процесом, ніж відповідь на 

нього, оскільки в запитанні «закодована» нерозв’язана проблема, яка відкриває 

горизонт для подальшого пізнання й нового знання. Х.-Г. Гадамер писав: «Хто 

хоче мислити, повинен запитувати. Зрозуміти запитання – значить поставити 

його. Зрозуміти думку – значить зрозуміти її як відповідь на певне питання»[8]. 

Водночас риторичні питання, які є об’єктом нашого дослідження, 

посідають специфічне місце в системі питальних речень. Маючи зовнішні 
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ознаки питальності, такі конструкції виконують відмінні від звичних питань 

функції. Риторичне питання – це поняття, яке склалося історично в науці 

красномовства. При його вивчення схрещуються інтереси різних лінгвістичних 

дисциплін (синтаксису, стилістики, інтонології, лінгвістики тексту, 

прагмалінгвістики, класичної риторики). Такі речення цікавлять і логіків з 

точки зору вираження в них суджень.  

Вважається, що сфера функціонування риторичних питань – це художній 

та публіцистичний дискурс. Водночас риторичні питання вживаються (хоча і 

рідше) у мові науці. Відомо, що науковий дискурс зорієнтований не на 

емоційно-чуттєве, а на логічне сприйняття, максимальну точність, стрункість та 

неупередженість викладу [1]. У зв’язку з цією особливістю логічно постає 

проблема доцільності використання в ній експресивних засобів, до яких 

відносять риторичні питання. 

Мета статті – здійснити комунікативно-прагматичну класифікацію 

риторичних питань. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема питальногості 

загалом та специфіка риторичних питань зокрема перебувала в полі зору як 

вітчизняних, так і зарубіжних мовознавців. До цієї проблеми зверталися 

О. Базан, Т. Бурмістенко, Л.Снітко, Я. Гнезділова, Н.Б. Іваницька, 

Н.Л. Іваницька, С. Шабат-Савка та ін. [1-7]. Водночас особливість риторичних 

питань, їхнє комунікативно-прагматичне навантаження в різних типах дискурсу 

ще остаточно не вивчені. 

Виклад основного матеріалу. Проблема стратифікації риторичних питань 

у системі синтаксичних одиниць мови є складною та дискусійною. Риторичні 

питання як лінгвістичний феномен мають неоднакову структурну, а також 

можуть нести різну комунікативно-прагматичну цінність. Три аспекти речення 

– структурний, семантичний і прагматичний – визначають три основи для 

класифікації речень: за їх структурою, семантикою й прагматичними 

властивостями. 
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Усі названі аспекти багатопланові, що зумовлює, залишаючись у межах 

якогось одного аспекту, врахування можливості існування в різних 

класифікаційних ознак, визначення їх значущості і, якщо можливо, ієрархії. 

Найбільш поширеною класифікацією питальних речень є їх систематизація 

за наявністю чи відсутністю питального слова (займенника або прислівника) у 

складі речення. За таким підходом питальні речення можна типізувати на 

займенникові та незайменникові, серед яких виокремлюють два структурно-

семантичні типи інтерогативів: загальні й займенникові. Погоджуємося із 

дослідниками, зокрема із А.В. Сітко, що така класифікація має дещо загальний, 

поверховий характер і вигідна лише для формального розмежування [6]. 

Іншим критерієм поділу питальних речень є наявність чи відсутність 

інверсії. За ним англомовні інтерогативи можна класифікувати на інвертовані 

та неінвертовані, незалежно від поділу на займенникові та незайменникові. На 

нашу думку, поділ питальних речень на інвертовані та неінвертовані є досить 

штучним, оскільки в так званих неінвертованих інтерогативів відсутньою є 

лише граматична інверсія, але наявна – стилістична, що ставить під сумнів таку 

класифікацію. Проте ми можемо констатувати такі типи речень під час аналізу. 

Інший аспект речення – семантичний – згадується тоді, коли називаються 

деякі змістові ознаки речення. Семантичні ознаки притаманні й компонентам 

речення. В елементах речення є, поряд із функціонально-семантичними 

значеннями типу «додаток» або «обставина», семантико-рольові значення типу 

«агенс», «пацієнс» тощо. Саме ці семантичні ролі й властиві реченню, 

семантико-рольові конфігурації входять до числа об’єктів семантичного 

вивчення речення. 

Питальне речення не може належати ні до розповідного, ні до 

спонукального типу речення. Воно має свій особливий синтаксичний і 

семантичний статус. Неправильне трактування статусу питального речення 

може призвести до спотвореного уявлення про його семантичну структуру. 

Відтак, семантична структура має запит компетентності, тобто питання щодо 

наявності в адресата інформації про ситуацію, яка цікавить того, хто запитує. 
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Прагматичний аспект речення пов’язаний із використанням речень у 

мовленнєвих актах. Речення – одиниця мови, що має очевидне й дуже важливе 

для мови позаструктурне функціональне призначення – слугує основною 

одиницею мовленнєвої комунікації. Більшість мовознавців схильні думати, що 

прагматичне значення є необхідною ознакою кожного речення, без якого не 

існує речення як одиниця синтаксису. 

Становлення лінгвістичної прагматики пов’язане із загальною тенденцією 

досліджень останніх років розглядати мову не лише з погляду її 

відображувальної здатності, але й у зв’язку із її функціонуванням. Завдання 

прагматики полягає, передусім, у тому, щоб поставити в центр вивчення 

діяльність спілкування, яке здійснює людина в певних соціальних та 

мжіособистісних умовах, з певним мотивом та цілями. 

За своїм комунікативним призначенням риторичні питання протистоять 

власне питальним реченням і спрямовані не на пошук інформації, а на її 

передавання, на безпосереднє повідомлення про що-небудь.  

Слід зауважити, що науковці пропонують різну типологію риторичних 

питань, коли мова йде про їхні комунікативно-прагматичні інтенції. Так, 

зокрема, знаходимо таку класифікацію: питально-риторичні, питально-

спонукальні, питально-негативні, питально-позитивні речення [1]. Таку 

класифікацію побудовано з огляду на адресата.  

Так, власне риторичні питання мають на меті допомогти передати почуття 

адресанта (радість, сумнів, сум та ін.): Як я не помітив, що життя минуло? 

Питально-спонукальні речення важливі для стимулювання діяльності адресата, 

наприклад: Ти нарешті вже завершиш цю роботу? Питально-заперечні 

риторичні конструкції підтримують емоційний тон, коли мова йде про 

неможливість дії або стану, при цьому структура не містить заперечних слів: 

Що може бути краще теплого літнього вечора? (нічого). Питально-

стверджувальні речення вказують для невідворотність події, при цьому містять 

заперечний компонент у структурі: Як можна тебе не кохати? (не можна не 

кохати). 
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Стверджувальне за формою риторичне питання виражає заперечне за 

змістом судження типу Is that a reason to let the man die now? (= Surely that is 

not the reason to let the man die now), і, навпаки, заперечне за формою риторичне 

питання виражає стверджувальне за змістом судження типу Are we not 

responsible to do the most we can for every individual, without taking into 

consideration what he might do to himself thereafter, or what caused his condition in 

the first place? (= Surely we are responsible to do the most we can for every 

individual, without taking into consideration what he might do to himself thereafter, 

or what caused his condition in the first place).  

Отже, підсумовуючи, можна говорити про власне риторичні та невласне-

риторичні питання. До першого типу речень – власне-риторичних питальних 

структур – належать такі, які засобами «зворотної констатації» виражають 

судження-відповідь. При цьому позитивні конструкції містять приховане 

імпліцитне заперечення, заперечні ствердження. Другий тип риторичного 

питання – невласне-риторичне – містить такі питально-відповідні єдності, де 

той, хто говорить (пише), ставить питання не для сприйняття відповіді: він сам 

обов’язково відповідає на питання, щоб привернути увагу слухача до свого 

повідомлення.  

Відомо також, що риторичні інтерогативи є питаннями, які не мають семи 

власне запиту інформації. Риторичне питання допускає позитивну відповідь у 

разі, якщо питання містить заперечення, і навпаки, а отже, воно може бути саме 

по собі як стверджувальним, так і заперечним (поняття «полярності»). Йому 

відповідають два види експресивно забарвлених питань, які містять або 

приховане заперечення, або приховане ствердження. 

Згадана класифікація може бути використана при дослідженні 

функціонального потенціалу риторичних питань у художньому або 

публіцистичному дискурсах. Оскільки в центрі нашої уваги – наукові тексти, 

ми будемо апелювати до класифікації, запропонованій українською 

дослідницею С.Т. Шабат-Савкою.  
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На її думку, основною функцією питальних речень є вираження запиту про 

інформацію [7]. Онак коли мова йде про риторичні питання, ця функція 

нівелюється. Можна виділити кілька типів запитів, зокрема запит-констатацію 

інформації, що характерний для риторичних питань. У межах цього запиту 

варто говорити про питання повної констатації інформації, питання часткової 

констатації інформації, питання із відсутньою констатацією інформації. 

Відповідно риторичні питання можна типізувати як: 1) повноінформаційні 

риторичні питання, 2) частковоінформаційні риторичні питання, 

3) неінформаційні (безконстатаційні) риторичні питання.  

Повноінформаційні риторичні питання надають читачеві готову відповідь 

на проблему. Автори у такий спосіб імліцитно стверджують про відомі речі, 

або ж свідомо надають власну інтерпретацію дійсності, маючи на меті 

вплинути на формування читацької думки. Такі питання створені, аби 

забезпечити комунікативно-прагматичні цілі авторів. Відповіді на них 

очевидні, що створює «ефект» діалогу з читачем, але насправді автори 

аргументовано доносять власні ідеї. Наприклад, зустрічаємо таку конструкцію: 

Machine Translation and Post.-Translation Editing: Ability Using Semantic 

Information Entropy Technology? Інвертоване питальне речення власним змістом 

спрямовує на сприйняття інформації як готового факту. Надання реченню 

ознак риторичного питання, на нашу думку, є своєрідним способом емоційного 

забарвлення тексту. Питальна форма також дозволяє імітувати діалог між 

автором і читачем, оскільки привертає увагу реципієнта, чіпляє його увагу і 

створює сприятливе тло для сприйняття подальшого наукового викладу. 

Часткововиражена констатація інформації характерна для риторичних 

питань за типом бінарних опозицій. Бінарна опозиція є структурним 

відношенням, де терміни чітко визначені, полярні за змістом й протиставлені 

одне одному, водночас кожен із них набуває смислу та актуальності тільки у 

зв’язку з протилежним. Характерно, що такі конструкції часто є заголовками 

статей, що створює прагматичне тло для подальшого ознайомлення із змістом 

досліджень. Так, наприклад, зустрічаємо таку назву статті Comparable or 
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Parallel Corpora? Автор вже на початку наукової дискусії окреслює 

проблемність дослідження, акцентує на неоднозначності підходів до вивчення 

корпусних даних. Водночас семантично риторичне питання відображає бінарну 

опозицію, що схиляє читача до думки про неможливість вибрати щось одне із 

запропонованих варіантів. Далі в статті дійсно доводиться думка про те, що 

обидва підходи (і зіставний, і паралельний) мають право на існування, оскільки 

кожен задовольняє певні потреби цільової аудиторії. Описана ситуація 

властива і таким риторичним конструкціям, як: Computational Linguistics or 

Linguistics?Evaluating Discourse or Dialogue Coding Schemes? 

До безконстатаційних риторичних питань належать власне риторичні 

питання з питальними компонентами (частками, займенниками, 

прислівниками), у яких немає констатації інформації. Цей тип риторичних 

одиниць відрізняється від повноінформаційних та частковоінформаційних тим, 

що в них немає смислових компонентів, які б задовольняли запит сприймача 

інформації. За нашими спостереженнями безконстатаційні риторичні питання 

не є популярними в англомовному науковому дискурсі. Прикладами таких 

конструкцій є наступні: Why not simply accept the way they -- men and women -- 

behave? What would you answer if it has been claimed that serial verb construction 

(SVC) is a common phenomenon in isolation languages that lacks morphological 

markers for the syntactic process? What if the collective memory cannot reconstruct 

the images of the city ...Why ‘tangible translation’? So, what kinds of nouns compete 

most strongly in lexical prediction? 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, риторичні 

питання, які функціонують у науковому дискурсі для надання йому 

емотивності, можуть бути класифіковані на такі групи: повноконстатаційні, 

частковоконстатаційні та безконстатаційні. Кожен із зазначених видів, 

зберігаючи основні сутнісні ознаки риторичного питання (запитання без 

відповіді), виконує певні комунікативно-прагматичні функції, які створюють 

емотивне тло наукового дискурсу та впливають на читача. У подальшому 

плануємо зіставити виділені типи питань англомовного наукового дискурсу із 
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українськомовним, а також заглибитися в проблеми перекладу риторичних 

питань в англо-українській мовній парі. 
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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИ В ФОРМУВАННІ 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПЕРЕКЛАДАЧА 

Стаття присвячена дослідженню та вивченню основних проблем 

впровадження інтерактивного навчання та вдосконалення підходів до 

іншомовної професійної підготовки перекладача. 

Ключові слова: інформаційна компетентність, перекладач, інтерактивні 

методи, інтерактивні технології, професійна компетенція. 

Постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Практичне завдання дослідження полягає у 

розгляді та визначенні суті інтерактивного навчання. Вивчення та 

характеристика організації інтерактивного навчання необхідно через те, що, по-

перше, процес формування іншомовної компетентності передбачає не лише 

орієнтацію на нові освітні стандарти, а й на дотримання одного з 

найважливіших завдань сьогоденної освіти – навчити студента результативно 

використовувати знання в професійній діяльності та виховати творчу 

самодостатню особистість. Крім того, з огляду на зростання попиту професії 

перекладача, виникає потреба у підвищенні якості їх професійної підготовки. А 

отже, розробка і впровадження інноваційних технологій та методів навчання є 

необхідним та важливим кроком в освітньому процесі .       

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження та 

обґрунтування доцільності використання інтерактивних методів та виявлення 

особливостей професійної підготовки перекладача. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Теоретичною основою 

статті слугували наукові праці А. Онищук, Г. Коберник, М. Скрипника та 

Y.Kevin.  
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Виклад основного матеріалу дослідження. За визначенням О. Пометун, 

інтерактивне навчання – це організація викладачем за допомогою певної 

системи способів, прийомів, методів освітнього процесу, що заснований на 

суб’єкт-суб’єктних стосунках педагога й учня, багатосторонній комунікації, 

конструюванні знань учнем, використанні самооцінки та зворотного зв’язку та 

постійній активності учня [2, с. 7]. 

Під методом ми розуміємо спосіб досягнення головної цілі, сукупність 

певних правил, прийомів, способів і дій. Метод дисциплінує пошук істини, 

дозволяє економити сили і час, рухатися до мети найкоротшим шляхом. Таким 

чином ігровий метод, заснований на психологічній зацікавленості студентів та 

сприяє ефективності навчання за рахунок підвищення їх мотивації. 

Серед найбільш поширених методів варто виділити метод пазла, мозковий 

штурм, метод порівняльної діаграми, метод проектів, рольові та ділові ігри, 

метод симуляції, асоціативне навчання, навчання у співробітництві, круглі 

столи, дискусії, тощо. 

Технологія – це фіксована сукупність прийомів практичної діяльності, що 

призводить до заздалегідь визначеного результату. Вона, таким чином, являє 

собою зовнішню форму методики, систему інструментальних дій, засновану на 

прогностичному знанні про механізми отримання бажаного результату. 

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що процес професійної 

підготовки майбутніх спеціалістів базується на основі постійної, активної 

взаємодії всіх учасників освітнього процесу. Воно ефективно сприяє 

формуванню цінностей, навичок і вмінь, створенню атмосфери співпраці, 

взаємодії в колективі. Навчання спрямовується не тільки на засвоєнні 

отриманих знань, а й на можливості продукування нових, розвитку 

креативності та гнучкості мислення, що є важливими складовими в професійній 

компетентності перекладача. 

Інтерактивні ігри орієнтовані на взаємодію студентів один з одним (ділові, 

рольові, імітаційні та інші). Цей метод можна розглядати як найсучаснішу 

адаптивну форму активних методів. Таким чином, завдяки інтерактивному 
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навчанню в освітній процес залучається кожен, хто навчається, і, як результат, 

формується процес комунікації «тут і зараз». 

В рамках професійно-орієнтованого навчання ігрові інтерактивні 

технології володіють високою дидактичною ефективністю, активізують 

мовленнєву діяльність, вирішують завдання вироблення професійної 

іншомовної компетенції, а також забезпечують цікаву, захоплюючу організацію 

навчальної роботи, що враховує особистісні та професійні особливості 

майбутніх спеціалістів. 

До основних принципів використання ігрових інтерактивних технологій 

можна віднести: систематичність (використання ігрових завдань протягом 

усього навчання з метою повторення лексичного та граматичного матеріалу), 

тематична доцільність (зміст гри має бути співвіднесений з матеріалом, що 

вивчається), свідомість і активність (навчання має являти собою двосторонній 

процес, при якому використовується індивідуальна, групова та колективна 

форма роботи), націленість та креативність (необхідна реалізація творчого 

підходу до ігрової діяльності з боку кожного учасника навчальної комунікації). 

В основі інтерактивних технологій лежить взаємодія викладача та 

студентів, яке проявляється через діалогове, полілогове спілкування, 

реалізоване за допомогою інтерактивних вправ та завдань. 

При професійному-орієнтованому навчанні доцільно використовувати такі 

типи ігрових технологій: 

- лінгвістичні ігри, які сприяють формуванню мовної компетенції: 

фонетичні ігри (ідентифікація звукобуквенних комплексів), словотвірні 

ігри (побудова словотвірних ланцюжків), лексичні ігри (підбір 

синонімів/антонімів), граматичні ігри (встановлення морфологічних 

особливостей слова, відновлення структури речення або реконструкція 

синтаксичних одиниць); 

- рольові ігри, націлені на розвиток комунікативної компетенції (участь у 

заданих комунікативних ситуаціях; 
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- ігри з лінгвокраїнознавчою та лінгвокультурною складовою, спрямовані 

на розвиток лінгвокультурної компетенції; 

- «креативні ігри», які сприяють розвитку професійної креативності (ігри-

проекти). 

Грамотне використання ігрових технологій дає викладачеві можливість 

досягати запланованого результату з максимальною точністю. Воно дозволяє 

визначити основні орієнтири організації процесу професійного навчання: 

- процес навчання передбачає практичну взаємодію студентів; 

- діяльність враховує наявний у студентів досвід і відповідає мотивації; 

- діяльність планується, виконується, коректується і оцінюється 

студентами по можливості самостійно; 

- процес навчання максимально наближений до широкого сприйняття 

реальності і супроводжується соціальним спілкуванням і взаємопрацею; 

- результати діяльності інтегруються в досвід студентів та співвідносяться 

з можливостями їх професійного використання. 

Висновки. Таким чином, використання інтерактивних методів навчання 

сприяє формуванню професійної компетентності, вдосконалює практичне 

оволодіння іноземною мовою та показує широкі можливості їх застосування в 

формуванні соціокультурної професійної компетентності молодих фахівців. З 

огляду на це можна підсумувати, що інтерактивні методи навчання мають 

значні переваги у порівнянні з традиційними, а отже є дієвим засобом 

підвищення якості професійної підготовки майбутніх перекладачів. 
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ШОКУ 

У статті здійснено аналіз теоретичних джерел і публікацій, сфокусованих на 

дослідженні психологічних особливостей процесу акультурації. Особливу увагу 

приділено вивченню феномена культурного шоку та стратегій подолання його 

наслідків. Окреслено напрями подальших наукових пошуків. 

Ключові слова: міжкультурна комунікація, культурний шок, адаптація, 

акультурація, «чужа» культура, крос-культурна психологія. 

 Постановка проблеми. Сучасні розвідки у царині перекладознавства і 

міжкультурної комунікації акцентують на ідеї «інакшості» (культурної 

ідентичності), адже через пізнання іншої мови і культури легше будувати мости 

взаємодії і взаєморозуміння. Історія міжкультурних відносин нараховує вже 

більше двох тисячоліть, але прикладів успішної комунікації, на жаль, 

налічується набагато менше, ніж поразок.  

 Звернення до здобутків інших наук (прагматика, етнолінгвістика, 

психолінгвістика, крос-культурна психологія, соціолінгвістика тощо) відкриває 

нові перспективи міжкультурних досліджень; «застосування 

міждисциплінарного підходу сприяє взаєморозумінню і повазі «інакшості» в 

усьому її багатстві, і попередженню комунікативного конфлікту в 

полікультурному глобалізованому спілкуванні [5, с. 120]. Але не можемо не 

погодитися з висновком В. Нечипоренко про те, що царина знань, пов’язана з 

крос-культурними комунікаціями, перебуває у процесі сталого динамічного 
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розвитку, а наявний теоретичний доробок все ще не систематизує усі аспекти, 

необхідні для вдалої міжкультурної взаємодії [6, с. 199]. 

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 1959 році Е. Холл у книзі 

“The Silent Language” докладно описав головні положення і ідеї міжкультурних 

комунікацій, виявив зв'язок між культурою і комунікацією, зробив припущення 

про необхідність дослідження окремих поведінкових підсистем різних культур 

[6, с. 200]. Згодом виокремлюються кілька напрямків досліджень, сфокусованих 

на міжкультурній взаємодії.  Крос-культурна психологія - галузь психології, що 

вивчає закономірності розвитку і функціонування психіки в контексті 

обумовленості її формування соціокультурними чинниками. Крос-культурна 

психологія виростає із двох наукових традицій: психології, що має справу з 

індивідами, та деяких споріднених дисциплін (наприклад, культурної 

антропології), які вивчають людські популяції, користуючись методами 

природничих наук, найчастіше спостереженням [2, c. 205]. Людство культурно 

дискретне, як біологічно дискретний живий вид у світі живого. Кожен етнос 

завдяки цій дискретності творить свою культуру. Новації в ній відбуваються в 

межах певного етносу і взаємодіють з іншими галузями своєї і споріднених 

культур. Так здійснюється і загальнолюдський культурний прогрес, бо етноси 

не відокремлені один від одного, культурний обмін відбувається безперервно, 

якщо відносини між ними не є надто ворожими. Заслуговує уваги підхід, метою 

якого є пошук спільного в різних культурах, а отже і виокремлення поняття 

універсалії як головного критерія (Е. Мейжис, Л. Почебут). Як зазначають 

автори монографії «Етнокультурна психологія: історія та сучасність», саме 

намаганням знайти спільне в різних культурних спільнотах і характеризується 

крос-культурна психологія [3, c. 53].  

 На нашу думку, в часи, коли переміщення людей (добровільні і вимушені) 

набувають глобальних масштабів, особливою актуальністю характеризуються 

дослідження, сфокусовані на процесах міжкультурної адаптації та акультурації, 

адже життя в іншій культурі нерідко характеризується шоком, або культурним 

шоком. 
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Мета статті – аналіз теоретичних джерел і публікацій, сфокусованих на 

дослідженні психологічних особливостей процесу акультурації і вивченні 

феномена культурного шоку та стратегій подолання його наслідків. 

Виклад основного матеріалу. Загалом метою досліджень крос-

культурної психології є: перевірка універсальності психологічних знань і 

теорій, аналіз психологічних гіпотез і знань про різні культурні середовища, 

щоб з'ясувати їх застосовність і межі використання для інших культурних груп; 

вивчення інших культур для відкриття психологічних феноменів, не 

представлених в обмеженому досвіді власної культури; інтеграція досягнень 

крос-культурної психології із загальнопсихологічними теоріями і побудова 

більш універсальної психології, дані якої будуть застосовні для ширшого 

спектра культур [2, c. 262].  

З кінця 30-х років ХХ ст. увагу західних дослідників привертає проблема 

психологічної адаптації до нового культурного середовища. Вперше термін 

«акультурація» вживають антропологи R. Redfield, P. Linton, M. Herskovits, які і 

сформулювали його класичне визначення: «Акультурація – це феномен, що 

виникає в результаті безпосереднього тривалого контакту груп людей із 

різними культурами, що виражається в зміні патернів оригінальної культури 

однієї або обох груп» [цит. за 3, c. 310]. У вітчизняній етнічній та крос-

культурній психології під акультурацією розуміють процес взаємовпливу 

людей з різними культурами між собою, а також результат цього впливу. 

Необхідно наголосити, що у наведеній дефініції акцентовано не на 

випадковому, короткочасному контакті між двома певними культурами, а на 

довготривалій, сталій, безпосередній взаємодії. Крім того, йдеться і про помітні 

результати такої взаємодії: зміна культурних і психологічних феноменів серед 

людей, які перебувають у контакті.  

За О. Селівановою, процес акультурації поділяється на наступні етапи: 

1) нульова фаза як підготовча (збір інформації про культуру іншого народу, 

перше знайомство з мовою); 
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2) фаза вживання в культуру (вороже ставлення до культури й мови, 

порушення уявлення про ідентичність, утрата орієнтації в 

соціокультурному просторі; 

3) адаптивна фаза (деяке примирення з чужою культурою шляхом пошуку 

спільного з власною культурою або припустимого для себе); 

4) етап рівноваги, що здебільшого триває два роки при перебуванні в чужій 

країні (зменшення міри критики чужої культури, прагнення створити 

об’єктивну думку); 

5) остання фаза (повернення додому й адаптація до своєї культури, 

порівняння культур і вражень) [7, с. 298]. 

Будь-яка взаємодія людини з новою, але при цьому «чужою» для неї культурою 

супроводжується своєрідним процесом входження у дану культуру, який для 

різних людей (у різних ситуаціях контакту з культурою) є більш або менш 

болісним,  але завжди з певними наслідками. Окрім отримання нових знань, 

досвіду, духовного збагачення, нерідко спостерігається неприйняття нової 

культури, що може спровокувати появу різних проблем і стресів. Такий вплив 

«чужої» культури на людину є потрясінням, яке призводить до порушення її 

психічного здоров’я, і отримало назву «культурний шок» (культурна 

стомлюваність). Його відчувають більшість іммігрантів, які опинилися в іншій 

культурі, незалежно від причин їхнього переїзду до нової країни.  

У науковий обіг термін «культурний шок» у 1960 році увів американській 

дослідник К. Оберг. На його думку, культурний шок – це наслідки тривоги, яка 

з’являється через втрату усіх звичних знаків і символів соціальної взаємодії, 

крім того, при входженні в нову культуру у людини виникають досить 

неприємні відчуття. У наш час болісне занурення у нову культуру пояснюється, 

по-перше, його несподіваністю, а по-друге, можливою переоцінкою власної 

культури не на її користь. Отже, культурний шок – це реакція особи при 

зіткненні з принципово новою для себе культурною реальністю, яка викликає 

конфлікт між звичними для неї цінностями, нормами, звичками тощо [1, с. 342]. 
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Узагальнюючи науковий доробок вітчизняних і зарубіжних учених, українські 

дослідники визначають основні форми вияву культурного шоку: 

- напруження через зусилля, що докладаються для досягнення психологічної 

адаптації; 

- почуття втрати через позбавлення друзів, майна та професії; 

- почуття самотності (покинутості) у новій культурі; 

- тривога, що переходить в обурення і відразу після усвідомлення культурних 

відмінностей; 

- порушення рольових очікувань та відчуття самоідентифікації; 

- почуття неповноцінності через нездатність впоратися із ситуацією [4, с. 149]. 

Масштаби проявів культурного шоку і тривалість міжкультурної адаптації 

залежать від низки факторів, які можна розподілити на дві групи: внутрішні 

(індивідуальні) і зовнішні (групові). 

Серед внутрішніх факторів домінують індивідуальні характеристики і 

особливості людини: вік, стать, освіта, риси характеру. На думку дослідників, 

вік людини є базовим і критичним критерієм адаптації до іншої культури. З 

віком людина складніше інтегрується у нову культурну систему, сильніше і 

довше відчуває культурний шок, повільніше приймає цінності і зразки 

поведінки нової культури. Не менш важливим у процесі адаптації є освітній 

рівень людини: чим він вище, тим успішніше відбувається адаптація. Адже 

освіта збільшує внутрішній потенціал людини, ускладнює її сприйняття 

оточуючого середовища і, відповідно, робить її більш толерантною у ставленні 

до змін і новацій. Перераховані фактори дозволяють скласти універсальний 

перелік бажаних особистісних характеристик людини, яка готується до життя у 

іншій країні. До таких характеристик відносять професійну компетентність, 

високу самооцінку, комунікабельність, екстравертність, інтерес до оточуючого 

середовища і людей, здатність до співробітництва, внутрішній самоконтроль, 

наполегливість.   Висновки і перспективи подальших досліджень. 

Проаналізувавши сучасні підходи до вивчення проблеми акультурації і 

подолання наслідків культурного шоку, приходимо до висновку, що 
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культурний шок – це не хвороба, а процес навчання, яким би неприємним і 

болісним він не був. Водночас культурний шок може бути пов'язаний з 

патологічними станами або призводити до реакцій, небезпечних для здоров’я 

людини. Існують способи підготовки людей до переживання культурного щоку, 

які уможливлюють полегшення страждань і зменшення дискомфорту. Отже, 

культурний шок – це розповсюджене явище, з яким у свій час стикається 

більшість людей. Він є суттєвим елементом культурної динаміки, позбавляючи 

однозначності звичні культурні стандарти, сприяючи оновленню традиційних 

культурних систем за рахунок «вторгнення» іншокультурних елементів, 

стимулюючи інноваційну активність шляхом взаємодії різних культурних 

традицій і культурних практик. На нашу думку, подальші дослідження процесів 

акультурації і подолання наслідків культурного шоку є актуальною 

проблематикою в царині міжкультурної комунікації, адже на перший план 

виходить здатність жити у мінливому світі, де зменшується значення кордонів 

між країнами, а важливішими стають безпосередні контакти між людьми. 
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У статті здійснено дослідження природи лінгвокультурного концепту. Аналіз 

останніх публікацій уможливлює потрактування концепту як дискретної, 

об’ємної смислової одиниці, одиниці мислення або пам’яті, яка віддзеркалює 

культуру народу. Концепт має складну структуру: по-перше, їй належить все, 

що притаманне побудові поняття, по-друге, до структури концепту включене 

все те, що робить його фактом культури, а саме: етимологія, історія, сучасні 

асоціації, оцінки тощо. Окреслено напрями подальших наукових пошуків. 

Ключові слова: концепт, лінгвокультура, лінгвокультурний концепт, методика 

аналізу концепту. 

 Постановка проблеми. Панування принципів антропоцентричного 

підходу споріднює лінгвістику із багатьма іншими сферами знань, оскільки 

інтерес до людини та до людських потреб, що детермінують різні види 

діяльності, знаменує переорієнтацію, яка спостерігається в багатьох 

фундаментальних науках. Концентрація уваги на людині з її системою уявлень, 

знань і цінностей дозволяє розуміти природну мову як явище когнітивного 
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порядку, що використовується в комунікативних процесах і має для цього всі 

необхідні ресурси. Взаємодія мови й культури відбувається у свідомості, будь-

яке лінгвокультурологічне дослідження є одночасно й когнітивним. Частина 

семіотичних систем, що репрезентують мислення, належить етнокультурній 

свідомості, і в цій іпостасі становить інтерес для лінгвокультурології. Базовий 

термін когнітивної лінгвістики – «концепт» є водночас центральною складовою 

частиною терміносистеми лінгвокультурології. До тепер написано багато 

розвідок, присвячених концептам. Як зазначає В. Нечипоренко, термін 

«концепт» увійшов у понятійний апарат когнітивної лінгвістики, семантики, 

лінгвокультурології, що у свою чергу призводить до певної розмитості кордонів 

його вживання, довільності інтерпретацій. Категорія концепту фігурує сьогодні 

у дослідженнях філософів, психологів, культурологів, а отже несе відбиток усіх 

цих позалінгвістичних інтерпретацій [3, с. 107]. Проте дискусійними 

продовжують залишатися питання архітектоніки, типології концептів, 

співвідношення їх з одиницями мови, можливості вербалізації, методи їх 

вивчення [1, с. 42]. 

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Н. Плотнікова, 

проаналізувавши різні підходи до інтерпретації концепту, слушно зауважує, що 

останнім часом у лінгвістичних дослідженнях увага акцентується на окремо 

взятих різновидах концептів, а розуміння концептів досить варіативне [4, с. 

165]. У науковій літературі можна виділити різні аспекти інтерпретації 

концепту: логіко-філософський (Дж. Кемені, Ч. Пірс, Г. Фреге), власне 

філософський (Ж. Дельоз, Ф. Гаватарі), лінгвістичний (В. Гак, В. Звегінцев, Л. 

Резніков, О. Тараненко), лінгвокультурологічний (А. Вежбицька, Л. Іванова, 

В. Іващенко, В. Маслова), когнітивний (О. Кубрякова, З. Попова, І. Стернін), 

психолінгвістичний (А. Залевська, О. Селіванова, О. Цапок, І. Штерн) та 

літературнокультурологічний (Л. Грузберг, Л. Іванова, О. Кагановська). 

Більшість дослідників вважає лінгвокультурний концепт головною одиницею 

дослідження в лінгвокультурології. 
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 Мета статті полягає у вивченні теоретичних засад дослідження 

лінгвокультурних концептів у сучасній лінгвістичній науці. 

Виклад основного матеріалу. Від інших когнітивних одиниць 

лінгвокультурний концепт відрізняється акцентуацією ціннісного елемента, 

оскільки саме цінність завжди знаходиться в центрі концепту, а ціннісний 

принцип лежить в основі будь-якої культури. Показником наявності ціннісного 

відношення до предмета або явища є застосовність до нього оцінних слів [2, 

с. 36]. 

 «Концепт» у лінгвокультурологічних текстах – це вербалізованій 

культурний сенс, і він «за замовчуванням» є лінгвокультурним концептом 

(лінгвоконцептом) – семантичною одиницею «мови» культури, план вираження 

якої представляє двосторонній мовний знак, лінійна протяжність якого нічим не 

обмежена. Визначальним у розумінні лінгвоконцепту 

виступає уявлення про культуру як про «символічний Всесвіт», конкретні 

прояви якого в певному «інтервалі абстракції» (у зіставленні з інокультурою) 

обов’язково є етноспеціфічними. Саме через це провідною відмітною ознакою 

лінгвоконцепту є його етнокультурна маркованість [6, с. 148].  

Отже, лінгвокультурний концепт – умовна ментальна одиниця, позначена 

етнокультурною специфікою, представлена в плані вираження низкою мовних 

реалізацій, що утворюють відповідну лексико-семантичну парадигму, 

спрямовану на комплексне вивчення мови, свідомості та культури. Іншими 

словами, лінгвокультурний концепт є за своєю суттю фактично 

етносоціопсихолінгвокультурним феноменом [5, с. 61]. До найважливіших 

характеристик лінгвокультурних концептів можна віднести наступне:  

1) комплексність побутування – лінгвокультурний концепт – це умовна 

ментальна одиниця, що спрямована на комплексне вивчення мови, свідомості і 

культури;  

2) ментальна природа – саме в свідомості відбувається взаємодія мови і 

культури, тому будь-яке лінгвокультурне дослідження є водночас і 

когнітивним;  
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3) цінність – лінгвокультурний концепт використовується в різних сферах 

науки;  

4) умовність і розмитість – чітких границь концепт не має, найбільш 

актуальні асоціації для носія мови є ядром концепту, а менш значимі – 

периферія;  

5) мінливість – у ході мовного колективу актуальність концептів може 

змінюватись, змінюються також образна та понятійна складова концепту;  

6) обмеженість свідомістю носія – лінгвокультурний концепт існує в 

колективній чи індивідуальній свідомості, тому виділяють індивідуальні, 

групові (соціокультурні), етнокультурні і загальнолюдські концепти;  

7) трикомпонентність – в структурі концепту можна виділити ціннісний, 

образний (образно-перцептивний та образно-метафоричний) і поняттєвий 

компоненти; 

8) полівимірність;  

9) методологічна відкритість – у лінгвокультурології вітається використання 

як лінгвістичних, так і нелінгвістичних методів [5, с. 61]. 

Два основних підходи до розуміння семантики змісту концепту, що панують у 

сучасному мовознавстві і розкривають смислові взаємини і взаємозв’язки мови 

і культури: лінгвокогнітивний і лінгвокультурологчний. Безсумнівно, 

відмінності у підходах до вивчення концепту з позицій когнітивної семантики і 

лінгвокультурології в достатній мірі умовні і варіативні, зумовлені методикою 

виділення об’єкта дослідження і його опису. Лінгвокультурологічне 

дослідження концепту має типологічну спрямованість і зосереджується на 

виявленні моделей формування загальних ментальних уявлень. 

Українська дослідниця Н. Плотнікова запропонувала у процесі аналізу 

лінгвокультурного концепту використовувати комплексну методику, 

спрямовану на висвітлення різних аспектів концепту, основні етапи якої мають 

такий вигляд: 

І. Побудова номінативного поля концепту та встановлення його номінативної 

щільності. 
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ІІ. Виділення та опис структурних елементів концепту: 

1) Культурна складова концепту містить три шари: історичний, 

етимологічний та актуальний, що охоплюють сукупність діахронічно 

перемінних та сталих семантичних характеристик і способів вербалізації. 

А) історичний шар. 

Б) актуальний шар: 

 а) лексичні ознаки; 

 б) словотвірні ознаки. 

В) етимологічний шар 

2) Поняттєва складова концепту. 

ІІІ. Моделювання польової структури концепту [4, с. 166 –169]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Лінгвокультурний концепт 

– складноструктурований феномен, у якому поняттєва складова органічно 

поєднується з лінгвокультурною. Всі сучасні теорії дослідження концептів є 

комплексними, а отже осмислення природи лінгвокультурних концептів 

можливе за міжпредметного підходу. Методика комплексного аналізу 

концептів, запропонована Н. Плотніковою, може бути успішно використана і 

для вивчення лінгвокультурних концептів. Вважаємо перспективними і 

актуальними подальші розвідки в царині національних лінгвокультурних 

концептів. 
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 Постановка проблеми. Розвиток словникового складу англійської мови 

традиційно обумовлений цілою низкою факторів і традиційно цей процес 

поступовий і еволюційний. Лише у часи соціальних потрясінь мова зазнає 

кардинальних або занадто сильних змін. Безперечно, найчутливішою 

підсистемою мови, яка оперативно реагує на зміни, що відбуваються в 

суспільстві, є лексика. Словник мови знаходиться у стані постійного руху: 

створюються нові слова, старі слова набувають нових значень, якісь слова 

зникають із вжитку. Але, як слушно зауважує українська дослідниця 
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В. Нечипоренко, здебільшого йдеться про ретроспективу кількох десятиліть, що 

уможливлює засвідчити появу в мові одиниць, що співвідносяться з певним 

екстралінгвістичними процесами, проаналізувати їх, зафіксувати 

слововживання спочатку у неформальному усному мовленні, а згодом і в 

словниках. Тим яскравіше виокремлюється цікавий і потужний тренд 

словотворення у сучасній англійській мові, який ми маємо можливість 

спостерігати останні кілька років. Характерною рисою цього явища є та 

швидкість, фактично блискавичність, з якою нові словоформи починають 

функціонувати не лише на розмовно-побутовому рівні, а й в офіційно-ділових 

паперах, документах, мові засобів масової інформації [2, с. 308]. Саме такою 

епохою, коли слова  з’являються і зникають з калейдоскопічною швидкістю, 

стали кілька місяців першої половини 2020 року – періоду початку швидкого 

розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання визначення і дослідження 

найпродуктивніших способів словотвору в сучасній англійській мові є 

актуальним і своєчасним, адже ми в режимі «наживо» спостерігаємо появу 

нових слів та їх швидке засвоєння носіями мови. У науковій літературі описано 

основні способи збагачення словника за рахунок власних мовних ресурсів, 

серед яких передусім виділяють лексичну та семантичну деривацію. В одній з 

останніх розвідок, проведеній на матеріалі онлайн-словника, здійснено аналіз 

найбільш продуктивних способів словотворення в сучасній англійській мові [6]. 

Дослідженню неологізмів, які виникли внаслідок пандемії, присвятили праці 

вітчизняні і зарубіжні науковці: І. Алєксєєва, Е. Галіцька, К. Карпова, 

Т. Ковалевська, Т. Чаюк, T. Thorn. Українська дослідниця Р. Поворознюк 

здійснює аналіз механізмів лексико-семантичної трансфери в COVID-

асоційованому українськомовному цільовому тексті. Труднощі перекладу 

нових словоутворень засобами української мови вивчають М. Гольцова, Л. 

Терещенко, Л. Чібис. Такий перелік робіт дає змогу стверджувати, що «стихія», 

яка зараз панує в англійському і українському словотворі і лексиці, – це 
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можливість побачити безпосередньо «в дії» деякі механізми і закономірності 

розвитку мовної системи в цілому. 

Мета дослідження – здійснити огляд наявних наукових розвідок, 

проаналізувати шляхи поповнення сучасної англійської лексики мовними 

одиницями, появу яких спричинила пандемія коронавірусної інфекції. 

Виклад основного матеріалу. Пандемія коронавірусної інфекції COVID-

19, офіційно оголошена Всесвітньою організацією охорони здоров’я 11 березня 

2020 року, її наслідки: багатомісячний карантин практично у всіх країнах світу, 

закриття аеропортів, стадіонів, музеїв, бібліотек, усіх соціальних об’єктів, а 

також соціальні, культурні, політичні потрясіння, які вона викликала, 

виявилися настільки шокуючими для суспільства, що англійська мова, як і інші 

мови світу, не проминула відреагувати на ці процеси, за два-три місяці 2020 р. 

створивши такий масив новацій, якій у кількісному вимірі можна порівняти 

лише з періодом промислової революції і розквіту Британської імперії на 

початку 19 ст. Проблема виявилася не стільки у наслідках вірусної хвороби, 

скільки у тих нових, нетрадиційних соціальних, культурних, економічних і 

психологічних умовах, які стали її слідством, і в тих психологічних 

потрясіннях, які вона викликала, адже розповсюдження нових мовних явищ 

відбувається за законами психології не індивідуальної, а соціальної. 

Психологічний колективний стрес знайшов безпосереднє віддзеркалення в 

колективній мовній грі, і як наслідок – у мові. Як ми можемо констатувати, 

пандемічний «вибух» супроводжується хвилею неологізмів, які зараз широко 

використовуються у нашому повсякденному житті. 

Науковці у галузі мовознавства фіксують виникнення так званої мови пандемії, 

для позначення якої використовують англійські словосполучення language of 

COVID-19 та coronavirus-related vocabulary. Вітчизняні дослідниці К. Карпова і 

Т. Чаюк слушно зауважують, що у випадку з COVID-19 спостерігаємо 

тенденцію до поширення вузькоспеціалізованої лексики, притаманної певній 

сфері, у сферу загального вжитку та її пристосування до норм сучасної 

англійської літературної мови. Насамперед йдеться про медичну та дотичні до 
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неї галузі, терміни з яких внаслідок їхньої частотності стали частиною 

англомовного узусу [1, с. 164].  Tony Thorne, консультант з лінгвістики Центру 

сучасних мов King’s College (Лондон) висловлює суголосну думку: 

«Coronaspeak, нова мова пандемії, може як допомогти людям прийняти кризу, 

що насувається, так і підвищити рівень стресу і розгубленості, якщо вони не 

зможуть продовжувати жити звичним життям» [7]. Рідкісне за своєю природою 

різке збільшення вживання окремого слова за порівняно короткий період часу і 

те, що це слово домінує у глобальному дискурсі, привернуло увагу 

лексикографів. У зв’язку із безпрецедентною ситуацією Oxford English 

Dictionary (OED) підготував спеціальне позапланове видання, присвячене 

змінам у словнику сучасної англійської мови, спричинених спалахом 

коронавірусу. Головний редактор словника Bernadette Paton, розповідаючи про 

особливості роботи щодо підготовки даного словника, підкреслює, що було 

опрацьовано 8 мільярдів слів з онлайн публікацій, що уможливило висновок 

про домінування слів Coronavirus і скороченої форми Covid-19 у глобальному 

дискурсі. Вже у березні 2020 року всі слова у щомісячному рейтингу найбільш 

вживаних лексем OED Top 20 були пов’язані з пандемією [4].  

М. Гольцова і Л. Чібис у своєму дослідженні приходять до висновку, що з 

лінгвістичної точки зору існують кілька продуктивних способів формування 

нових слів: 

1) абревіація і акроніми: COVID-19, CO (від corona), VI (від virus), D (від 

disease); 

2) скорочення: iso (від isolation), sanny (від sanitiser), pandy (від pandemic); 

3) сполучення слів: coronapanic, coronacrisis, coronacuts, coronacoma, 

zoombombing; 

4) запозичення з інших мов: лінгвісти вважають, що німецьке слово hamsterkauf 

(панічна покупка) може невдовзі стати англійським словом [5, с. 47]. 

Закономірно, що такі потужні процеси мали вийти за межі англійської мови. 

Зокрема, подібне розширення лексикону ми спостерігаємо і в українській мові. 

Досліджуючи проблему передавання пандемічних слів-новоутворень засобами 
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української мови, Л. Терещенко слушно зауважує, що неологізм, на відміну від 

«звичайного» слова, ставить перед перекладачем подвійне завдання. По-перше, 

нова лексема не має еквіваленту саме тому, що вона нова. По-друге, після 

усвідомлення самим перекладачем змісту лексеми, йому необхідно обрати 

шлях перекладу, який виявиться найбільш результативним, тобто буде 

відповідним до прагматичної мети [3, с. 254]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Активна, яскрава лексична 

словотвірна хвиля, в яку англійська, як і всі інші мови світу, виявилася 

зануреною у період початку пандемії коронавірусної інфекції, дозволила 

виявити в середині цього стихійного процесу цілу низку дієвих мовних 

механізмів. Носії мови гостро відреагували на нову психологічно складну 

ситуацію пандемії величезною кількістю новацій, переважно засобами самої 

англійської мови. Епоха ввела до нашого лексикону цілий перелік нових слів і 

значень, які стали її маркерами. Продуктивними, на нашу думку, будуть 

подальші наукові розвідки в царині компаративного вивчення англійських і 

українських лексем періоду пандемії, а також дослідження тактик і стратегій 

передавання англійських слів цієї тематичної групи засобами української мови. 
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