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УДК: 316.42:330.34 

 
Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА» Вінницького 

торговельно-економічного інституту ДТЕУ. Вінниця: Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ ДТЕУ, 2022. Вип.154. 216 С. 

 

У Віснику розглядаються глобальні імперативи підприємницького потенціалу 

компаній на внутрішньому та зовнішньому ринках; проблеми та перспективи 

соціального забезпечення громадян; сучасні моделі, стратегії, технології 

менеджменту; стан, виклики та перспективи розвитку публічного управління в 

Україні. Значна увага приділяється стратегічним напрямкам розвитку 

бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті динамічних євроінтеграційних 

процесів; фінансовим механізмам забезпечення соціально-економічного розвитку 

країни; моделюванню та проєктуванню процесів управління в соціально-економічних 

системах; маркетинговим технологіям в умовах інноваційного розвитку бізнесу. 

Висвітлюються проблеми якості та безпеки сучасного товарознавства; регіональний 

та національний виміри тенденцій розвитку індустрії гостинності та харчової 

промисловості. Досліджуються передумови професійної самореалізації молоді в 
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Розраховано на аспірантів, молодих вчених, здобувачів вищої освіти, що 

цікавляться проблемами соціально-економічного розвитку суспільства. 
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Свідоцтво Вінницького обласного управління юстиції про державну реєстрацію 

друкованого засобу масової інформації № 662-20-р серія ВЦ від 14 грудня 2006 року. 

 

Наукові роботи друкуються в авторській редакції. 

 

http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/368273.html
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У статті досліджено особливості комунікативно-інтенційного змісту 

паремій. Доведено, що прислів’я є одним із потужних засобів формування 

інформаційного масиву тексту, пов’язаного не лише зі свідомістю автора й 

адресата, а й із семіотичним універсумом культури. Джерельну базу статті 

формують паремії, що 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 дослідження зумовлена універсальним 

характером паремійних одиниць у сучасній лінгвістиці, які пов‗язані з 

відображенням національної культури та історії у різних мовах. Роль мови у 

накопиченні культурних надбань є значною. Мова відображає дійсність і 

створює картину світу, специфічну й унікальну для кожного народу, етнічної 

групи, мовного колективу, що використовує її як засіб спілкування. Мова – 

скарбничка культури, що зберігає свої цінності в лексиці, граматиці, ідіоматиці, 

фольклорі, художній і науковій літературі, у формах письмового й усного 

мовлення. За допомогою мовних засобів формуються концепти часу, простору, 

різноманітних об‗єктів та явищ. Мова віддзеркалює як матеріальні сторони 
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життя народу – географічне розташування, клімат, побут, так і духовні сторони 

носіїв мови – мораль, систему цінностей, менталітет, національний характер. 

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 – установити структурно-семантичну організацію 

преференційних висловлень з прислівниковими компаративами, окреслити 

їхній комунікативно-інтенційний зміст як паремійних одиниць. 

Виклад основного матеріалу. 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 екстралінгвальних 

уявлень є обов‘язковим для кожного носія мови, а тому їх засвоєння стає 

невід‘ємною складовою вищої мовної освіти. 

Найбільш яскраво представлено національний спосіб світосприйняття в 

паремійному корпусі мови. Повчальним, сентенційним словом насичені тексти 

різних сфер людської комунікації – публіцистики, науки, освіти, міжнародної 

дипломатії тощо. Власне паремії та афоризми становлять софійну складову 

культури кожної нації, де репрезентовано національний світ і злиті воєдино 

людина й Універсум. 

Усі види паремійної творчості пов‘язані з тріадою «мова – культура – 

людина», за якої корелятивне взаємовідношення одиниць пареміології та 

«концептосфери культури, у якій би з версій лінгвокультурологічного аналізу 
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вона не висувалася, зумовлена припущенням про високу ймовірність здатності 

суб‘єктів мови як суб‘єктів культури втілювати в мовленнєво-мисленнєву 

діяльність знання, пов‘язані зі сферою осмислення світу людиною» [1]. 

Українська пареміологія є органічною частиною слов‘янської і світової 

премудрості, віддзеркаленням етнічних цінностей та ідеалів української 

лінгвокультурної спільноти. Пареміосистема української мови – це широка, 

реалістично відтворена панорама соціального буття. Вона становить духовну 

царину універсальних і національних культурних смислів, розкриває джерела 

детермінації вітчизняного суспільно-історичного процесу. У відображенні 

особливостей життя українського народу, його типізації одиниці пареміології 

виділяють у предметах і явищах навколишнього світу найістотніші риси, 

відображають особливості взаємовідношень між людьми, соціально-історичний 

контекст, особливості побуту, звичаї та традиції. 

Паремія – це відтворюване, етнокультурно марковане, здатне до трансляції 

прецедентне висловлення, що має буквальний або глибинний зміст, функціонує 

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 [2]. 

Синтактика паремій передбачає їхній зв‘язок з іншими знаками в мовному 

потоці. Це зумовлює їхню кваліфікацію як структурно-змістових компонентів 

тексту, засобів його категорійної та концептуальної організації, а також 

створення різноманітних стилістичних ефектів. Зв‘язок паремійного 

висловлення з іншими знаками в тексті забезпечує реалізацію основних 

текстових категорій: зв‘язності, цілісності, дискретності, інформативності, 

континууму, антропоцентричності, інтертекстуальності.  

Прислів‘я в безперервній зв‘язності тексту є потужним фрагментом, який 

об‘єднує й організовує контекст, слугуючи засобом породження 

інформаційного простору, розвитку тем, забезпечуючи інтеграцію всіх 
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текстових рівнів із метою створення цілого й сприйняття та розуміння змісту 

адресатом. Усі одиниці пареміології (прислів‘я, приказки, афоризми, примовки, 

«ділові» вислови, повір‘я, прикмети, замовляння, нісенітниці, казкові формули 

тощо) являють собою кліше і використовуються в ролі знаків. Одночасно 

паремії є текстами – фольклорними чи книжними, які позначені ознакою 

автосемантії (мають самодостатнє значення і можуть вживатися самостійно). 

Синтаксична система української мови репрезентує низку мовних одиниць, 

що вербалізують комунікативні інтенції мовця й відповідають певній 

структурній схемі. Однак з-поміж таких синтаксичних конструкцій 

вирізняються ті, що мають фразеологізовану структуру, особливу модель і 

передають узагальнений досвід народу, його пізнавальну діяльність і 

ментальність. До таких одиниць синтаксису належать преференційні 

висловлення, комунікативно-інтенційний зміст яких полягає в прагненні мовця 

показати перевагу виконання якоїсь дії, виокремлення тієї або іншої ознаки чи 

предмета, зіставивши дві альтернативи [2]. 

Комунікативно-інтенційний зміст висловлень зосереджений на вираженні 

переваги виконання певної дії: краще терня збирати, як дитину ховати; ліпше 

з водою злучитись, ніж з нелюбим заручитись; на превалюванні того або того 

предмета: краще розум, ніж золото; краще погана дорога, ніж поганий 

супутник; ознаки й властивості: краще жінка сварлива, ніж дурна; краще 

горбатий, ніж язикатий; лучче нехай злий, ніж дурний; на увиразненні 

локативних характеристик: ліпше горобець у жмені, як журавель у небі; краще 

смерть на полі, ніж життя в неволі; темпоральних ознак: письменний бачить 

поночі більше, ніж неписьменний удень; легше пізно лягти спати, як рано 

встати; краще пізно, ніж ніколи.  

Варто зауважити, що компаративи ліпше, краще, гірше займають у 

реченнях препозицію, що свідчить про безпосередній вплив адресанта на 

адресата мовлення, надання йому чітких рекомендацій: ліпше залізо у вогні 

варити, ніж злу жінку учити; лучче в сина під полом, ніж у зятя за столом. 

Утім, винесення на початок речення компаративних паремій слова, що слугує 

обʼ єктом вибору, а не самого компаратива, унаочнює інтенцію переваги 

мовця, наприклад: сміх краще лікує, ніж усі ліки; добре слово краще, ніж 

готові гроші [3]. 
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Комунікативно-інтенційний зміст висловлень розлогий. Вони виражають 

пораду, висловлюючи яку, мовець скеровує різноспрямовані адресовані 

повідомлення: до особи чоловічої статі (чоловіка, хлопця), наприклад: ліпше 

мати гарну жінку, ніж сто шматків поля; вибирай собі жінку радше ушима, 

ніж очима; ліпше їсти хліб з водою, ніж жити з жінкою лихою; до дівчини, 

майбутньої нареченої, наприклад: краще полин їсти, як з нелюбом за стіл 

сісти; ліпше з водою злучитися, ніж з нелюбом заручитися; до жінки: краще 

сім раз горіти, ніж один раз овдовіти; до сиріт, прийомних дітей: ліпше сироті 

під воду плисти, ніж з нелюбом до вечері сісти; лучче людям робити, ніж 

мачусі годити; до узагальненого суб‘єкта: ліпше пташці на зеленій вітці, ніж у 

пана в золотій клітці; ліпше з розумним у пеклі, ніж з дурним у небі. Такі 

паремії, реалізуючи інтенцію переваги, містять загальні твердження, висновки, 

які стосуються кожної людини. 

Паремійний дискурс вирізняється не тільки своєю афористичністю, 

сентенційністю, а й символічністю. Репрезентація тих або тих символів сприяє 

кращому розумінню сили паремій. Як відомо, собака - символ вірного й 

надійного товариша, тому й однозначним для розуміння є висловлення на 

зразок: добрий пес краще, як злий чоловік; вовк - символ зла, жадібності, 

жорстокості, лицемірства та брехні: бійся більше зради, як голодного вовка; 

курка, з одного боку, символ турботи й піклування, а з іншого - знак 

недоладної, неповороткої, неслухняної людини, наприклад: лучче дома горох, 

капуста, ніж на війні курка тлуста. 

Таким чином, паремії як усталені, стійкі, відтворювані, культурно 

забарвлені одиниці реченнєвого походження з високим ступенем 

кумулятивності і трансляторності (фразеологічні ознаки) з одного боку та знаки 

системи мови, занурені у дискурсивні сфери, такі, що мають певну синтаксичну 

природу з іншого (дискурсивні ознаки), репрезентують багатий матеріал для 

різноаспектних досліджень, окреслених сучасною лінгвістичною парадигмою, 

зокрема комунікативно-дискурсивною.  

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Комунікативно-

інтенційний зміст висловлень, крім реалізації семантики преференційності, 

зосереджений на репрезентації спонукальних інтенцій поради, заклику, засте-
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реження, 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. Паремії, що відповідають структурі преференційних висловлень, 

створюють експресивність й емоційність людського спілкування, засвідчують 

лінгвокреативність мовної особистості в комунікативному процесі. Чітка 

диференціація мовленнєвих ситуацій, у яких мовці використовують 

компаративні паремії, особливості їхнього використання в усно розмовному 

дискурсі та в елітарній комунікації формує предмет наших наступних наукових 

студій. 
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У статті здійснено огляд основних аспектів дослідження університетського 

дискурсу новин, що містяться на вебсайтах ЗВО. З’ясовано, що такий тип 

дискурсу поєднує ознаки академічного та масмедійного дискурсу і виступає 

важливою одиницею інтернет-комунікації між університетською спільнотою 

та цільовою аудиторією. 
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Актуальність нашої роботи визначається тим, що в епоху глобалізації та 

цифровізації університетської освіти саме університетський дискурс новин є 

важливою одиницею комунікації представників університетської спільноти. 

Університетський інтернет-дискурс новин має прагматичну спрямованість, 

оскільки є основним способом забезпечення комунікації ЗВО з їх цільовою 

аудиторією. Даний тип дискурсу ставить за мету створення позитивного іміджу 

закладу вищої освіти для залучення абітурієнтів, учених, спонсорів, 

популяризації наукових та академічних досягнень його співробітників та 

студентів тощо. З-поміж контенту вебсайтів значне місце відведено новинам, 

які відображають щоденне життя ЗВО, створюють «живу» панораму 

життєдіяльності закладів, формують «образ» ЗВО у свідомості користувачів 

інформації [2; 3]. Недостатня вивченість новинного типу університетського 

дискурсу з лінгвістичного боку викликає необхідність заповнити цю прогалину 

за допомогою актуальних кількісних та якісних методів дослідження в рамках 

сучасної інтегральної парадигми опису мови. 

Мета роботи полягає в з‘ясуванні актуальних аспектів лінгвістичного 

вивчення університетських новин, що містяться на вебсторінках українських та 

закордонних вишів, зокрема розподілу новин за тематичними блоками. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В основі визначення дискурсу 

як університетського лежить соціальна реальність, сфера діяльності 

представників академічної спільноти, тобто тематичний аспект дискурсу, який 

виражається за допомогою різноманітних мовних засобів, у тому числі 

лексичних, які мають у своєму значенні компонент, пов‘язаний з 

університетом. Водночас сьогодні як ефективний канал взаємодії учасників 

комунікації використовують інтернет-дискурс, зокрема такий спосіб 

комунікації зустрічається на різних вебсайтах, де інтернет-дискурс реалізується 

як політичний, історичний, новинний, побутовий, медичний, університетський 

та ін. тип дискурсу [4; 5]. Взаємодія університетського та інтернет-дискурсу 
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може бути проілюстровано вебсайтами університетів. Постаючи найбільш 

швидким та ефективним засобом комунікації освітніх закладів, дискурс 

вебсайтів університетів є прагматично спрямованим. Його прагматика полягає в 

створенні  «ідеального» навчального закладу, залучення потенційних студентів, 

вчених, спонсорів, поширення нових досягнень у галузі науки та освіти. Від 

того, наскільки успішно дискурс університету досягає своїх цілей, залежать 

добробут та репутація навчального закладу, тому у дискурсі сайтів свідомо 

використовують переконливі засоби створення позитивного іміджу. 

Особливий інтерес у цьому аспекті становить новинний університетський 

дискурс, в якому відображається вся актуальна різнопланова інформація про 

університет. Особливості такого дискурсу виявляються у його тематичній 

структурі. Під тематичною структурою дискурсу ми розуміємо цілісну 

організацію найзагальніших глобальних тем, про які ми дізнаємось у процесі 

комунікації.  

Зауважимо, що новинний дискурс був доволі детально висвітлений у 

роботі  Т. ван Дейка. Науковець визначає його як послідовність компонентів, 

які по черзі висвітлюють центральні, фокусні та фонові події [2; 3]. Чітка 

структура повідомлень новин була виявлена ван Дейком після аналізу                        

700 повідомлень на одну тему, представлених у різноманітних виданнях у                   

99 країнах світу. Ван Дейк виділив такі категорії дискурсу новин: головна 

подія, фон, вербальні реакції та коментарі. Він також встановив  

закономірність, відповідно до якої фокус кожного повідомлення новин 

припадав на головну подію (у його дослідженні – вбивство ліванського 

президента), а контекстом служили обставини та історичне тло (фон) та 

міжнародна реакція (вербальні реакції та коментарі).  

Аналогічно певним правилам підпорядковувався набір лексичних засобів, 

які використовували журналісти, а також риторичні прийоми, що забезпечували 

високий рівень достовірності новинного повідомлення. 

У працях інших дослідників новинний дискурс постає продуктом 

колективної діяльності певної соціальної спільності людей, які займаються 
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збиранням, обробкою та періодичним поширенням актуальної, суспільно 

значущої нової інформації через ЗМІ за допомогою породження, трансляції та 

інтерпретації новинних текстів [5; 6] і наділяє його такими характеристиками, 

як актуальність і значимість описуваної наявність суворої єдиної 

суперструктури, яка забезпечує максимальне інформативне членування тексту 

новин. 

Сьогодні новинний дискурс реалізується не лише в межах друкованих 

видань, але й переважно в інтернет-просторі, що призводить до появи такого 

типу дискурсу, як новинний інтернет-дискурс. Зміни у каналі комунікації 

породили основну відмінність друкованого тексту статті новин від інтернет-

статті – гіпертекстовий формат останньої. Гіпертекст передбачає вільну, 

нелінійну структуру, що містить як текстові, так і мультимедійні компоненти. 

Він дає споживачеві контенту шанс отримати інформацію різними способами: 

читання тексту статті, прослуховування аудіо-варіанту тексту, перегляд 

відеорепортажу тощо. Порядок проходження всіх компонентів гіпертекстового 

простору не фіксований та визначається безпосередньо реципієнтом 

повідомлення новин.  

Нелінійна організація новинного інтернет-дискурсу проявляється також у 

референції, яка забезпечується гіперпосиланнями, що дозволяють співвіднести 

текст конкретної новинної інтернет-статті із зовнішнім джерелом, з інтернет-

статтею подібної тематики або медіафайлами, що зберігаються на суміжному 

вузлі. У тексті «звичайної», офлайн статті новини референція забезпечується 

різними дискурсивними маркерами, посиланнями та займенниками. 

Ключовими критеріями новин є достовірність, релевантність, значимість, 

новизна, фактуальність та конкретність [1; 4]. Критерії фактуальності та 

конкретності вимагають повідомлення конкретного фактичного матеріалу. 

Релевантність забезпечує включеність інформації, повідомляється в статті 

новин, в коло інтересів користувачів сайту. Критерій релевантності тісно 

пов‘язаний із критерієм значущості, який вимагає від новинної статті 

повідомлення матеріалу, актуального для якомога більшої частини аудиторії 
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сайту. Достовірність статті новин забезпечує незаперечність та істинність 

інформації, що повідомляється. Критерій новизни вимагає від статті новин 

нової, актуальної інформації. 

Основними перевагами новинного інтернет-дискурсу університетських 

сайтів є оперативність, стислість та різноманітність тем. Оперативність 

дискурсу новин пов'язана зі швидкістю, з якою новини з‘являються на сайті 

ЗВО. Це сприяє дотриманню вимог новизни. Стислість новинного дискурсу 

дозволяє розмістити великий обсяг інформації в межах однієї статті новини. 

Крім того, використання гіперпосилань робить можливим перехід від однієї 

статті на іншу статтю зі схожою темою, що спрощує для користувача навігацію 

сайтом. Різноманітність тем, представлених у новинному інтернет-дискурсі, 

також є його незаперечною перевагою, оскільки дозволяє користувачеві знайти 

всю цікаву для нього інформацію на одному сайті. 

Основною відмінністю університетського онлайнового новинного 

дискурсу є його мета (повідомлення новинної інформації про те, що 

відбувається в університеті) та канал передачі інформації (університетські 

новини розміщуються на сайт університету).  

 Для попереднього аналізу ми зіставили подання новин на вебсторінках 

українських та закордонних ЗВО (див. табл. 1). 

Таблиця 1 – Перелік досліжуваних вебресурсів 

Назва ЗВО Адреса веб-сторінки Наявність 

окремої вкладки 

«Новини» 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка 

https://lnu.edu.ua/ 

 

+ 

Національний технічний університет 

України "Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського" 

https://kpi.ua/ 

 

+ 

Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка 

http://www.univ.kiev.ua 

/ 

+ 

University of Cambridge https://www.cam.ac.uk/ + 

University of Oxford  https://www.ox.ac.uk/ + 

Stanford University https://www.stanford.edu/ + 

 

 

https://lnu.edu.ua/
https://kpi.ua/
http://www.univ.kiev.ua/
https://www.cam.ac.uk/
https://www.ox.ac.uk/
https://www.stanford.edu/
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Подальший аналіз тематичної структури дає підстави стверджувати, що 

ЗВО по-різному підходять до організації контенту. Так, для українських вишів 

тематична рубрикація не є типовою. Лише на сайті Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» новини мають тематичну рубрикацію (рис. 1). Зокрема, йдеться 

про «Новини прес-служби», «Університетські новини», «Новини приймальної 

комісії», «Новини міжнародного співробітництва», «Студентські новини» тощо.  

 

Рисунок 1 – Сторінка новин вебсайту Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

 

Тоді як на сайтах двох інших вишів (Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка та Львівського національного університету 

імені Івана Франка) тематична співвіднесеність новин відсутня (див. відповідно 

рис. 2, рис. 3). 
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Рисунок 2 – Сторінка новин вебсайту Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

 

 

Рисунок 3 – Сторінка новин вебсайту Львівського національного університету 

імені Івана Франка  
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Натомість для провідних британських університетів (University of 

Cambridge та University of Oxford) та американського Stanford University 

тематична рубрикація є постійною практикою. Так, наприклад Оксфордський 

університет новинні ресурси подає в рубриках «Events‖, ―Features‖, ―Oxford 

Profiles‖, ―Oxford and Coronavirus‖, ―Ukraine‖ та інші. Характерно, що сайт ЗВО 

швидко реагує на світові події і долучається до висвітлення актуальних подій 

(рисунок 4).  

 

Рисунок 4 – Сторінка новин вебсайту Оксфордського університету 

 

Новини на сайті Кембриджського університету представлено такими 

рубриками ―Health and Medicine‖, ―environment‖, ―Science‖, ―Technology‖, 

―Society‖ та ін (див. рисунок 5).   
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Рисунок 5 – Сторінка новин вебсайту Кембриджського університету 

 

Сторінка новин на сайті Стенфордського університету містить рубрики 

―Law and Policy‖, ―Science and Technology‖, ―University Affairs‖ ―Science and 

Technology‖ та ін. 

 

 

Рисунок 6 – Сторінка новин вебсайту Стенфордського університету 
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Отже, новинний університетський дискурс, зафіксований на вебсторінках 

українських та закордонних закладів вищої освіти, є важливою складовою 

інтернет-комунікації між академічними установами та цільовою аудиторією. Як 

українські, так і зарубіжні виші приділяють належну увагу висвітленню новин. 

Побіжний аналіз тематичних розділів новинних сторінок створює уявлення про 

корпоративну культуру ЗВО, його цінності та орієнтири діяльності та розвитку. 

Перспективним для подальших досліджень залишається лінгвістична складова 

новинного дискурсу, зокрема використання ключових слів, для презентації 

різного роду новин. 
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МІСЦЕ МЕРОНІМІЧНОЇ ЛЕКСИКИ У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ 

Дана стаття присвячена визначенню ролі та місця меронімічної лексики у 

мовній картині світу, висвітленню логіко-філософського підґрунтя існування 

меронімічних відношень (відношень між частиною та цілим) у лексичній 

системі мови. 
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В останні десятиліття спостерігається зростаючий інтерес до вивчення 

культури з позиції мовознавства і психолінгвістики, насамперед до з того, що 

стоїть за мовою, за мовної діяльністю для самої людини як носія, як суб'єкта 

мовної діяльності. Людина позиціонується як носій певної культури, як суб'єкт 

мовної діяльності, що знаходиться у тісних взаємовідносинах з носіями інших 

культур і мов народів світу. 

У сучасній лінгвістиці існують різні підходи до дослідження мови, 

особливою увагою користуються питання взаємозв‘язку культури і мови, 

менталітету і мови, мови і мислення. Сучасних дослідників дедалі більше 

цікавить мовний тип соціуму, національно мовної картини світу. В основу 

етнолінгвістичних досліджень покладено ідеї В. фон Гумбольдта та О. Потебні, 

які розглядали питання розвитку мови у зв‘язку з «духом народу», його 

ментальністю, способами життєдіяльності.  

Об‘єктом дослідження є процес визначення місця меронімічної лексики у 

мовній картині світу. 

Предметом дослідження є особливості меронімічної лексики у мовній 

картині світу. 

Актуальність обраної теми обумовлена тим, що протягом тривалого часу 

вчені займаються визначенням місця меронімічної лексики у мовній картині 

світу. На всіх етапах розвитку меронімії, дана лексика набуває нових видозмін, 

дослідження яких допоможе чіткіше та глибше з‘ясувати особливості значення 

меронімів у мові. Меронімія при цьому розглядається як один із важливих типів 

парадигматичних відношень, який може виступати моделлю для вивчення 

закономірностей семантичного розвитку лексичної системи загалом. 

Меронімія як особлива система лексико-семантичних відношень є 

важливим об‘єктом вивчення лексикології, оскільки вона може бути моделлю 

для розробки принципів упорядкування знання про семантичні процеси в мові, 

виведення закономірностей розвитку полісемії лексичних одиниць. 

Сутність «мовної картини світу» активно досліджується у межах 
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американської етнолінгвістика та її гіпотези лінгвістичної відносності Сепіра-

Уорфа, за якою не тільки тип мови залежить від типу культури, у межах, якої 

він постав, а й тип культури, зумовлений тим типом мови, в якому вона 

розвинулася і функціонує. 

Досліджуючи мовну картину світу, мовознавці виділяють її значення та 

функції, а саме: мова забезпечує потреби суспільства у спілкуванні та пізнанні. 

Основними функціями мови є комунікативна, емоційна, когнітивна, 

експресивна, імперативна та мислеоформлювальна. 

Аналіз останніх досліджень. Проблемами дослідження мовної картини 

світу та меронімії науковці займаються дуже давно. Цим питанням займаються 

як представники когнітивної лінгвістики, так і лінгвокультурології:                             

І. О. Голубовська, П. М. Грабовий, Е. Сепір, Б. Уорф, О. Потебня, В. Ужченко, 

Ю. Апресян, Г. Колшанський, О.С. Кубрякова, В.А. Маслова, О. С. Фурса тощо. 

Незважаючи на низку досліджень меронімії, все ще існує чимало питань, 

які потребують детального і всебічного висвітлення. Зокрема, існує 

необхідність подальшої розробки й уточнення системи класифікації тематичних 

груп меронімів англійської мови, оскільки склад лексичного потенціалу мови 

постійно поповнюється, а також більш комплексного дослідження меронімів з 

точки зору їх внеску до унікальних властивостей національних мовних картин 

світу. 

Мета дослідження: дослідити місце меронімічної лексики у мовній картині 

світу. Для досягнення поставленої нами мети, ми визначили такі завдання: 

1. Дослідити значення поняття «мовна картина свіу». 

2. Визначити поняття меронімії та місце меронімічної лексики у мовній 

картині світу. 

Виклад основного матеріалу. Поняття «картина світу», з‘явилося дуже 

давно, ще з появою перших людей на планеті. Власне, термін «картина світу» 

належить до фундаментальних наукових понять. Вона пояснює та виражає 

основні характеристики людини та її життя в цілому. 

Когнітивна лінгвістика займається визначенням багатьох різних питань, 
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одним з найскладніших виявляється визначення сутності мовної картини світу. 

Однак, саме це поняття дозволяє системно описати механізм номінації 

продуктів пізнання людиною оточуючого світу, а також власне багато в чому 

розкриває сутність когнітивних процесів, що супроводжують життєдіяльність 

людини. 

Дослідження національних картин світу з погляду мови має давню 

традицію. Ідея існування національно-специфічних картин світу зародилася у 

німецькій філології кінця XVIII – початку XIX ст. у працях Й. Г. Гердера. 

Вперше філософсько-лінгвістичне обґрунтування проблеми запропонував                   

В. фон Гумбольдт, який стверджував, що відмінність мов «полягає не лише у 

відмінності звуків і знаків, а й у відмінностях світосприйняття» [1, c.219]. 

Картина світу існує у свідомості кожної окремої людини і етносу в цілому, 

тому вона постає як «створений людиною суб‘єктивний образ об‘єктивної 

реальності». Людина як суб‘єкт пізнання є носієм певної системи знань і 

уявлень про об‘єктивну дійсність [7, c. 242]. 

Під поняттям мовна картина світу розуміють «спосіб відбиття реальності 

у свідомості людини, що полягає у сприйнятті цієї реальності крізь призму 

мовних та культурно-національних особливостей, притаманних певному 

мовному колективу, інтерпретація навколишнього світу за національними 

концептуальними канонами» [8, c. 292]. 

Лисиченко Л. А. також має твердження щодо мовної картини світу. Під 

мовною картиною світу розуміють систему понять, характерну для кожної 

мови, за допомогою якої носії мови інтерпретують світ. Вона розвивається, 

відбиваючи зміни в пізнанні світу [3, с. 38]. 

На всіх етапах історичного розвитку як мови, так і самого народу мовна 

картина світу набуває нових видозмін, дослідження яких допоможе чіткіше та 

глибше поглянути на причини та особливості еволюції окремого соціуму. 

Мовна картина світу репрезентується на лексико-фразеологічному матеріалі, 

який поділяється на різні пласти [6]. 

Сучасні твердження про мовну картину світу у працях Ю. Д. Апресяна 
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виглядають таким чином. Кожна мова віддзеркалює певний спосіб сприйняття 

та концептуалізації світу. Відображені в ній значення створюють цілісну 

систему поглядів, свого роду певну колективну філософію, яка стає 

обов‘язковою для всіх носіїв мови. Властивий певній мові спосіб 

концептуалізації дійсності — частково універсальний, частково національно-

специфічний, тому носії різних мов можуть бачити світ по-різному, крізь 

призму своїх мов [6]. 

Як зазначає у своїй роботі Кочерган М. П., концептуальна картина світу 

засобами мови перетворюється у мовну. Концептуальна картина світу і мовна 

різняться засобами створення: перша використовує поняття і уявлення, а друга 

— мовні одиниці [2, c. 13]. Таким чином, наявність невербальних засобів 

вираження в концептуальній картині світу і лінгвістичних засобів творення 

загальних рис та національних особливостей мовної картини світу є 

принциповою відмінністю між ними. 

Аналізуючи все сказане вище, можна зробити висновок, що проблема 

співвідношення мовної та концептуальної картин світу містить дискусійні 

питання щодо обсягу цих картин та способів систематизації їхнього змісту. 

Вивчення мовної картини світу – досить новий і перспективний напрям 

лінгвістичних студій, що застосовує комплексний підхід до вивчення мови та її 

внутрішньої форми, поєднує в собі методи, властиві кільком наукам 

(лінгвістиці, фольклору, етнографії, психології тощо), що дає змогу відкрити 

новий погляд на специфіку мови народу та мислення. 

Розглянемо поняття меронімії та значення меронімічної лексики у мовній 

картині світу. 

Меронімія як особлива система лексико-семантичних відношень є 

важливим об‘єктом вивчення лексикології, оскільки вона може бути моделлю 

для розробки принципів упорядкування знання про семантичні процеси в мові, 

виведення закономірностей розвитку полісемії лексичних одиниць. 

Меронімією називають взаємовідношенням між цілим та його частинами. 

Кожен меронім (частина) має свій холонім (ціле). 
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Детальне вивчення меронімії в англійській мові ніколи не ставало об‘єктом 

системного та послідовного вивчення із залученням значного обсягу 

емпіричного матеріалу. Вивчення теоретичного доробку щодо ступеня 

дослідженості меронімії в англійській мові свідчить про недостатній рівень 

системності навіть загальновідомих фактів про цей різновид семантичних 

відношень, що формують лексичну систему. Із цього погляду актуальним та 

необхідним постає встановлення параметрів вивчення меронімів як окремої 

лексичної підсистеми в англійській мові [4, с. 145]. 

Ще до останнього часу параметр «партонімо-холонімічних» зв‘язків 

вважався дискусійним, але на сучасному етапі його розглядають як різновид 

парадигматичних відношень мовних одиниць, які представляють ціле і його 

частини (холонім і партоніми). Членування цілого на частини й позначення їх у 

мовах світу є універсалією, однак кожна мова здійснює таке членування по-

різному, що зумовлене специфікою етнічного сприйняття світу дійсності [5]. 

Отже, з усього вище сказаного, ми можемо зробити такий висновок: 

детальний аналіз меронімічної лексики дає змогу виявити семантичні зв‘язки 

між різними тематичними групами лексики. На підставі цього ми можемо 

відстежити мовну реалізацію уявлення людини про навколишній світ через 

призму її менталітету. Дослідження саме такого типу семантичних відносин 

сприятиме кращому  розумінню цієї теми та  становитиме внесок до загального 

фонду даних щодо  англійської мовної картини світу. 
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ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У статті подано теоретичні відомості щодо субтитрування як виду 

аудіовізуального перекладу та класифікації субтитрів. Детальніше було 

описано чинники створення субтитрів та проблеми, з якими можуть 

зустрічатися перекладачі при субтитруванні. Також у статті було названо 

основні перекладацькі трансформації, які можна використовувати при 

субтитруванні. 

Ключові слова: аудіовізуальний переклад, кінопереклад, субтитри, кінотекст, 

перекладацькі трансформації, компресія. 

Постановка проблеми. В епоху глобалізації кінематограф відіграє значну 

роль у розвитку та дослідженні світової культури, стає об'єктом інтересу для 

сфери освіти, а також є незамінним матеріалом для вивчення тонкощів 

міжкультурної комунікації. Безумовно, кінематограф є невід'ємною складовою 

національної культурної спадщини, проте варто визнати, що більшу частину 

українського кіноринку, як і раніше, займають картини іноземного 
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виробництва, найчастіше англомовні, тобто вимагають перекладу. При такому 

аудіовізуальному перекладі перед перекладачем стоїть завдання не просто 

відтворити сенс мовою перекладу, а й дотримуватися певних обмежень, які не 

пов‘язані з мовою, а відповідають за побудову та структуру візуального ряду. 

Окрім цього, в Україні досі відсутні конкретні критерії щодо створення та 

оцінювання кіноперекладу. А в дійсності, аудіовізуальний переклад є доволі 

складною галуззю перекладацької діяльності, а тому й потребує від 

перекладачів високого рівня вмінь. Ще однією причиною погіршення якості 

кіноперекладів є неймовірно велика кількість кінопродукції різних видів, що 

надходить з-за кордону, а це зменшує обсяг часу для перекладу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми створення субтитрів 

для відеоматеріалів були достатньо висвітлені у працях Горшкової В., 

Козуляєва А., Маленової Е., Малковича Т., Шульженко Ю., Bartoll E., Orero P. 

та інших. Лукьянова Т. дає визначення субтитру як текстовому супроводу відео 

на мові джерела, який дублює або доповнює звукову доріжку. У субтитрах 

відображене мовлення людей і персонажів у кадрі [5, с.51]. Тоді як Кузенко Г. 

вважає, що субтитри – це перекладений текст, що з‘являється на екрані 

синхронно з діалогами персонажів. А також, що у порівнянні з іншими 

способами перекладу фільмів субтитри вносять найменше змін у зміст 

вихідного кінотексту [4].  

Актуальність теми обумовлюється підвищеним інтересом до сфери 

світового кінематографу, що невпинно розвивається; порівняно невеликою 

кількістю українських досліджень, присвячених субтитруванню, а також 

відсутністю наукового підходу до його специфіки. 

Мета статті – охарактеризувати особливості та труднощі, пов‘язані з 

аудіовізуальним перекладом за допомогою субтитрів та визначити основні 

правила та стратегії створення субтитрів. 

Виклад основного матеріалу. Існує думка, що в Україні широкого 

поширення набуло саме повне дублювання, а до субтитрування вдавалися дуже 

рідко. Однак, у зв'язку зі стрімким розвитком кінематографу, субтитрування 
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набуває все більшої затребуваності. На сьогоднішній день однією з головних 

причин його популярності є можливість чути оригінальну звукову доріжку, що 

дозволяє розпізнати інтонації та мовні особливості героїв.  

Загальновідомо, що перші фільми були німі, а субтитри 

використовувались, щоб пояснювати те, що відбувається на екрані, передавати 

діалоги персонажів, але зараз уявлення про роль субтитрів змінились. 

Проаналізувавши літературу, ми класифікували субтитри, відповідно до їх 

призначення, у наступній схемі (Рис.1): 

         

 

                   

Рисунок 1 – Класифікація субтитрів 

Крім того, розглядаючи субтитрування як різновид аудіовізуального 

перекладу, необхідно розуміти, що перекладачеві в даному випадку доведеться 

перекладати не написаний текст (тобто текст субтитрів), а текст, що звучить. 

Таким чином, слід виділити основні особливості субтитрування:  

○ аудіовізуальний текст полісемантичний;  
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Для людей з 
вадами слуху 

Для вивчення мов 
Для пояснень та 

уточнень 

Для полегшення 
сприймання 
іноземних 

аудіоматеріалів 

Двомовні 
субтитри 

Для вивчення 
іноземних мов 

Для порівняння 
двох мов 
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○ текст обмежений знаковими та часовими рамками;  

○ кінодіалог розрахований на миттєве сприйняття інформації відразу на 

кількох рівнях (глядач, слухач, читач);  

○ аудіотекст безпосередньо пов'язаний із відеорядом [2] . 

Безумовно, перед тим, як розглянути різні перекладацькі прийоми, 

необхідно виявити труднощі, зумовлені специфікою субтитрування, з якими 

може зіткнутися перекладач. Однією з відмінних рис субтитрування, що 

ускладнює роботу перекладача, є технічні обмеження. Важливо розуміти, що 

кінотекст – це складне повідомлення, тобто він включає безпосередньо 

кінодіалог, аудіоряд і відеоряд. Безперечно, перекладач насамперед працює з 

вербальним компонентом – кінодіалогом, проте субтитри безпосередньо 

пов'язані зі зміною кадрів, тобто аудіоряд, відеоряд і безпосередньо субтитри 

повинні збігатися. З цього випливає, що перекладач обмежений не лише у часі 

показу субтитру, а й у кількості допустимих знаків та рядків. Відповідно, якщо 

при перекладі художньої літератури перекладач може вдатися до таких 

перекладацьких трансформацій, як, наприклад, експлікація або розширення 

значення, то у субтитруванні діапазон перекладацьких стратегій значно 

звужений.  

В силу фізіологічних особливостей сприйняття інформації та технічних 

особливостей відтворення аудіо- та відеоматеріалів, на створення та 

розміщення субтитрів накладаються такі обмеження: 

1. Субтитри розміщуються знизу, посередині. Виняток становлять 

корейська, японська та китайська мови – субтитри цими мовами можуть 

розташовуватися збоку. 

2. Довжина субтитрів не має перевищувати двох рядків інакше вони 

перекриватимуть картинку. Ця вимога обумовлена тим, що фільми із 

субтитрами проглядаються як правило на телефонах та телевізорах, а не на 

екранах кінотеатрів. Субтитри з двох рядків так само повинні бути зручними 

для сприйняття і мати приблизно однакову довжину. 

3. Середня довжина одного рядка – трохи більше 40 символів. Більше 

знаків людина не встигає прочитати – середньостатистичний глядач сприймає 

мовлення персонажа швидше, ніж встигає прочитати його репліку. 
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4. Субтитри повинні зникати та з'являтися разом із реплікою героя. 

Синхронізація доступна завдяки деякому програмному забезпеченню, 

наприклад Aegisub або Subtitle WorkShop. Деякі програми дозволяють 

форматувати текст, змінювати його положення на екрані, аналізують звук в 

такий спосіб, що субтитри синхронізуються з промовою персонажів, тощо.  

5. Інтонаційно важливі слова у тексті субтитрів виділяють курсивом. Так 

само важливо знати правила постановки розділових знаків в субтитрах. 

6. Перекладач, працюючи із субтитрами, повинен передати всю 

інформацію, що несе прагматичне значення, тобто інформацію, яка потрібна 

для розуміння сенсу. Одним із таких прикладів можна назвати пісні, які часто 

не перекладаються при дубляжі. Під час субтитрування текст пісні наводиться в 

субтитрах і іноді з пояснювальними репліками (фонові голоси, шум вулиці, 

телевізора тощо) [2, с.47]. 

Зважаючи на технічні обмеження, важливо зазначити, що основною 

складністю, як і раніше, залишається відмінність двох мовних та культурно-

мовних систем, і саме в субтитруванні ця проблема особливо актуальна. У 

зв'язку з тим, що структури англійської та української мов суттєво розходяться, 

перекладачеві досить важко, а часто практично неможливо, передати оригінал з 

абсолютною точністю у технічно обмежених умовах. Для подолання подібних 

розбіжностей перекладач змушений застосовувати навички мовної компресії. 

Також у рамках субтитрування важливо згадати складності адекватного 

перекладу реалій, фразеологічних одиниць та сленгу, що утруднюється 

відсутністю можливості використовувати пояснення та виноски [6, с.126]. 

Таким чином, можна сказати, що перекладач, який працює з субтитрами, 

стикається з тими ж проблемами, що й перекладач звичайного тексту. Проте, 

перед перекладачем субтитрів постає питання про стилістичне оформлення 

скриптів, розуміння мовної картини світу глядачів. Тому для перекладача 

субтитрів так само гостро постає проблема адекватності та еквівалентності 

перекладу. 

При перекладі аудіовізуальних текстів перекладач ставить собі такі цілі: 
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1. Забезпечити адекватне розуміння глядачем інформації, яку він передає. 

2. Створити емоційне ставлення глядачів до переданої їм інформації. 

3. Вирішити культурні, побутові чи політичні проблеми. 

4. Зберегти естетичний вплив фільму. 

Процес перекладу субтитрів умовно можна поділити на кілька етапів. 

Першим етапом є перегляд кінопродукту для того, щоб зрозуміти основну ідею 

та специфіку сюжету. Важливо зазначити, що найчастіше назву фільму, а також 

будь-яку репліку з сюжетним посиланням неможливо перекласти адекватно, не 

оглянувши матеріал повністю. Більше того, перекладачеві необхідно працювати 

без відриву від аудіовізуального матеріалу протягом усього процесу. 

Наступним етапом є безпосередньо переклад, який здійснюється насамперед 

відповідно до граматичних та стилістичних норм мови перекладу, а також з 

орієнтацією на ситуативну точність та передачу й адаптацію культурологічних 

реалій. Фінальний етап включає кілька пунктів. Одним є редагування, 

зумовлене технічними обмеженнями. Другим – врахування особливостей мови 

та невербального ситуативного контексту. Але пункти даного етапу 

безпосередньо пов'язані один з одним і їх порядок може змінюватись. 

Беручи до уваги усі вищезгадані особливості і вимоги до субтитрування, 

можна узагальнити, що переклад субтитрів найбільше потребує використання 

такої перекладацької стратегії як компресія (ущільнення) тексту. Як наслідок, 

перекладачі субтитрів часто використовують стратегію опущення мовних 

елементів. До таких елементів, які можна опустити при перекладі, відносяться: 

1) повторення слів;  

2) імена в реченнях зі звертанням;  

3) слова, які є загальновживаними у всьому світі: «OK», «yes», «no»; 

4) вигуки: «oh», «wow»;  

5) ситуації, коли герой починав речення, але різко змінив свій хід думок, 

використовуючи інші слова;  

6) фрази, одночасно з якими використовуються жести вітання, прощання, 

схвалення, заперечення;  
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7) фрази без смислового навантаження, що служать для зв‘язку слів у 

реченні: «well», «you know». 

Але не завжди такі опущення можна буде робити. Яскравим прикладом 

цього є погана вимова героя або його сленгові фрази. Наприклад: «tha», «yup», 

«nup», «okey-dokey». 

Виконуючи субтитрування, перекладач може зіштовхнутися з 

необхідністю вдаватися й до інших перекладацьких трансформацій. А саме: 

• генералізації, щоб спростити розуміння та уникнути необхідності давати 

пояснення; 

• конкретизації , з метою уточнити задану контекстом ситуацію; 

• антонімічного перекладу, для покращення сприйняття висловлювання; 

•  контекстуальної заміни, для зменшення обсягу фрази у субтитрі. 

Висновки. Субтитрування – це доволі важкий вид аудіовізуального 

перекладу. Проте, він вимагає менше грошових і часових витрат. Атмосфера 

фільму зберігається завдяки тому, що глядач чує оригінальну звукову доріжку. 

Студії дубляжу не завжди можуть знайти хорошого актора, а невідповідні 

голоси можуть спотворити сприйняття фільму, зіпсувати враження про 

головних героїв та фільм загалом. Вплинути на враження від фільму може 

також погана гра акторів, а при субтитруванні глядач чує голос та інтонації 

героя. Однак, при субтитруванні перекладачі змушені вдаватися до компресії, 

оскільки швидкість людської мови вища, ніж швидкість читання і при цьому 

часто використовується прийом опущення, наслідком якого є втрата 

експресивності мови оригіналу. 
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У КРОС-КУЛЬТУРНІЙ ПСИХОЛОГІЇ 

У статті визначено та проаналізовано концептуальні підходи до крос-

культурних досліджень в контексті міжкультурної комунікації та перекладу. 

Крос-культурні дослідження часто є міждисциплінарними. Однак в рамках 

кожної науки визначено конкретні проблеми та методи їх дослідження, а 

також методологічні переваги відповідних концепцій і теорій.  

Ключові слова: культура, субкультура, крос-культурна психологія, 

соціокультурні особливості, культурна одиниця. 

 Постановка проблеми. Зазвичай культуру розглядають як поєднання її 

матеріалізованого та суб‘єктивного виявлення. Останнє як сукупність 

суб‘єктивних відповідей на те, що створила людина, виступає у формі міфів, 

ролей, цінностей та відносин. Як зазначає український дослідник Ф. Бацевич, 

розроблена Г. Тріандісом концепція суб‘єктивної культури є теоретично 
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ініціальною для крос-культурних досліджень. Культура присутня як усередині 

індивідів, так і поза ними. Культура існує в індивіді у формі переконань, 

цінностей, які він поділяє, та інтеріоризованих зразків взаємодії (суб‘єктивна 

культура). Поза індивідами культура складається з частини створеного ними 

середовища, включно з релігійними переконаннями, освітніми системами та 

естетичними досягненнями [1, c. 340]. В наш час особливої актуальності 

набувають міжнародні порівняльні соціологічні і психологічні дослідження. 

Значну увагу науковці приділяють саме методології таких досліджень [3]. На 

нашу думку, подальшого поглиблення потребують і концептуальні засади 

виокремлення дисциплін, зосереджених на вивченні крос-культурних 

особливостей. 

 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]. 

 Основна і головна відмінність крос-культурної психології від 

психологічної антропології в тому, що це галузь психології, тому в ній 

перевіряються та розробляються психологічні теорії та закони, пошук 

універсалій та культурної специфіки ведеться також психологічними методами. 

У вступі до першого видання «Handbook of Cross-cultural Psychology» у 1980 р. 

Г. Тріандіс писав, що головна мета крос-культурної психології - перевірка 

універсальності психологічних законів і тому необхідно знайти культурно-

психологічні універсалі, щоб розуміти і пояснювати крос- культурні 

відмінності. Культуру в психології інтерпретують як систему знань, звичаїв, 

традицій, що охоплюють ціннісні орієнтації, моральні й етичні норми, 

переконання і забобони, деякі параметри середовища (тип організації простору 

й інтер'єру приміщень тощо). Така система повинна бути прийнята відповідною 
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ідентифікаційною групою, передаватися від одного покоління до іншого. При 

цьому не важливо, є група лише частиною популяції чи великим 

співтовариством [2, c. 207].  

 Етнокультурний чинник - одна з основних у детермінації групових 

відмінностей, адже у ньому нерозривно злилися генетично-расові та 

соціокультурні компоненти. На нинішньому етапі розвитку людської історії 

безумовно визначальними є соціокультурні особливості впливу на 

індивідуальність.  

 Більшість крос-культурних дослідників визначають культуру як загальний 

конгломерат відносин, цінностей, поведінки і переконань, які передаються з 

покоління в покоління за допомогою мови. Таке визначення культури є 

соціопсихологічним. Наведене визначення культури поєднується з нестачею 

адекватних способів виміру цієї спільності психологічних відмінних рис у 

такого роду дослідженнях. Нерідко дослідники обмежуються тими 

властивостями людей, які простіше виміряти: раса, етнічність, національність.  

 Мета нашого дослідження полягає у визначенні предмету і об‘єкту крос-

культурної психології з позицій перекладознавства та міжкультурної 

комунікації.  

 Автори фундаментальної праці «Крос-культурна психологія. Дослідження 

і застосування» зазначають, що робочим інструментом крос-культурного 

аналізу виступає поняття «культурна одиниця», введене Р. Нароллом для 

позначення «людей, які, розмовляючи однією мовою, належать або до однієї 

держави, або до однієї контактної групи». Об‘єктом таких досліджень є 

«культурна одиниця», проте думки щодо її масштабу та кордонів різняться. 

Сам Р. Наролл запропонував розглядати локальну групу в певний історичний 

проміжок часу та досліджувати її в кордонах, в яких існують одна або більше 

взаємно зрозумілих членам цієї групи мов. Після встановлення існування 

мовних кордонів в обох напрямах (мова А і мова В) дослідник вправі заявити, 

що дві одиниці дійсно відмінні. Г. Тріандіс включає в характеристику 

культурної одиниці три параметри: час, місце та мову культурних умов, що 

впливають на поведінку [2, c. 209].  
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 Специфіка поняття «крос-культурний» полягає в тому, що воно вказує на 

порівняльний підхід у вивченні культур, порівняльно-типологічне вивчення 

різних культур. Зміст методу крос-культурного аналізу полягає, по-перше, в 

порівнянні двох або більшого числа істотно відмінних фактів, по-друге, у 

визначенні впливу культурних умов на поведінку, по-третє, в установленні 

систематичної залежності між культурними та поведінковими змінними. Таким 

чином, завдання полягає в тому, як дві системи на рівні групового та 

міжособового аналізу співвідносяться одна з одною.  

 У філософському розумінні культура (лат. сultus - виховання, освіта, 

розвиток) - це сукупність практичних, матеріальних і духовних надбань 

суспільства, які виражають історично досягнутий рівень розвитку суспільства й 

людини та втілюються в результатах продуктивної діяльності. У вужчому 

трактуванні культурою вважають сферу духовного життя суспільства, що 

охоплює систему виховання, освіти, духовної творчості (особливо мистецької), 

а також установи й організації, що забезпечують їх функціонування. Водночас 

під культурою розуміють рівень освіченості, вихованості людей, оволодіння 

галуззю знань або діяльності (культура виробництва, культура праці, культура 

мови, культура побуту; правова, моральна, естетична культура тощо). 

Джерелом культури є суспільна праця [4, c.134]. Згідно з декларацією 

ЮНЕСКО, культуру тлумачать як комплекс характерних матеріальних, 

духовних, інтелектуальних і емоційних ознак суспільства, що охоплює не лише 

різні мистецтва, а й спосіб життя, основні правила людського буття, системи 

цінностей, традицій і вірувань.  

 Із поняттям «культура» тісно пов'язаний термін субкультура - сукупність 

надбань (спосіб життя, мислення, поведінка тощо) приналежних до певної 

культури груп людей. Люди, що належать до субкультури, живуть у тій самій 

країні або суспільстві, що й решта населення. Термін «субкультура» іноді 

вживають і на позначення девіантних груп.  

 Людина може належати до кількох субкультур і одночасно до культури 

більшості. Іноді належні до певної культури особи ігнорують важливі її 
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цінності і моделі поведінки. Навіть якщо люди відкидають їх, вони ознайомлені 

з тим, від чого відмовляються. Дуже важливий також віковий чинник: люди 

можуть повставати проти усталених звичаїв у молодості, але з дорослішанням 

приймають культурні норми, цінності, умовності [4, c.136].  

 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.  

 Вплив культури на психіку й особливості світосприйняття різних народів 

досліджує етнопсихологія - міждисциплінарна галузь знання, предметом 

вивчення якої є особливості психіки людей різних народів і культур; проблеми 

національного характеру, національних особливостей світосприймання і 

взаємин; закономірності формування і функції національної самосвідомості, 

етнічних стереотипів; закономірності формування співтовариств тощо. 

Етнопсихологи особливу увагу приділяють вивченню психологічних причин 

етнічних конфліктів, пошуку ефективних шляхів подолання їх, виявленню 

витоків національної самосвідомості, її розвитку [4, c.141]. 

 Погляди психологів на культуру і її вплив на особистість різняться. У 

західній психології донедавна найпоширенішим був психоаналітичний підхід. 

Культура, за Фройдом,- уся сума досягнень та інституцій, що відрізняють життя 

людей від життя тваринних предків і призначені для захисту від природи і 

врегулювання взаємин між людьми. Психологічний ареал культури формують 

засоби примушення і способи, покликані примирити людей із культурою і 

винагородити їх за це.  

 У сучасній західній крос-культурній психології поширюються когнітивний 

та соціально-біхевіористичний підходи до культури. Багато крос-культурних 

досліджень призначено для з'ясування тлумачення понять таким, як їх уявляють 

собі носії різних культур, тому вплив когнітивної психології у цій галузі завжди 
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був значним. Більшість праць було присвячено знанням людей про 

навколишній світ, їх комунікацію, зумовлену цими загальними знаннями, і 

передачу знань наступним поколінням. Особливу увагу приділяли вивченню 

етноцентричного мислення, таких його суб'єктивних елементів, як ідеологія, 

релігія, мораль, закон. Етноцентризму властиве переконання, що власна 

культура завжди є найкращою, а всі інші поступаються їй. Але найбільше 

досліджень у когнітивному напрямі присвячено створенню крос-культурних 

тестів дослідження інтелекту, мови й пізнавальних процесів.  

 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].  

 Крос-культурні змінні, присутні разом в одній культурі, можна вивчити 

окремо в інших культурах або шляхом крос-культурного порівняння. В Архівах 

людських відносин (HRAF - Human Relations Area Files) накопичено дані, що 

проявів повсякденної поведінки людей у всьому світі: віку відлучення від 

грудей, дисциплінарних заходів, використовуваних батьками, кількості людей, 

що турбуються про дітей, тощо. Вони зібрані переважно антропологами. Тому 

відомості з питань, які цікавлять психологів, наприклад, уявлення людей про 

інтелект, бажані риси особистості дитини, які допомагали б дітям справитися з 

майбутніми змінами в житті наявні тим фрагментарно. Однак і ця інформація 

може бути корисною. Наприклад, вік відлучення дитини від грудей матері в 

європейських країнах та США коливається від 6 місяців до 1 року, в інших 

культурах він може досягати 5 років. Психологи, порівнюючи вибірки, мають 

змогу встановити зв'язок цього чинника з іншими змінними [2, c. 265].  
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 У крос-культурних дослідженнях одиницями аналізу можуть виступати 

країни або культури. Джерелом емпіричних даних можуть бути 

респондентипредставники цих культур, але нерідко такого роду дані є 

сумарними або усередненими для кожної культури, і саме ці значення 

використовуються як підґрунтя для кожної культури. До цього виду 

дослідження належить екологічний аналіз та аналіз рівня культури. 

Прикладами аналізу екологічного рівня можуть слугувати дослідження 

культурних цінностей різноманітних культур [2, c. 269].  

 Гіпотези, підтверджені дослідженнями в різних країнах, мають більшу 

наукову цінність, ніж припущення, підтверджені лише дослідженнями 

гомогенного населення однієї країни. При крос-культурних дослідженнях 

варіація характеристик респондентів максимальна, тому якщо їх результати 

підтверджують певну гіпотезу, то вона науково обґрунтована.  

 Отже, крос-культурні дослідження є важливим джерелом інформації про 

відмінності між соціальними групами, етносами, народами. 
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ПЛЕОНАЗМ ЯК ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧА ПРОБЛЕМА 

У статті розглянуто способи та прийоми перекладу плеоназмів на основі 

науково-технічних робіт. Об'єктом дослідження виступає плеоназм як явище 

мовної надмірності у функціональних стилях. Наукова новизна дослідження 

полягає в тому, що зроблена спроба комплексного аналізу плеоназмів, а також 

способів і прийомів їх перекладу. Практична значимість роботи у тому, що 

результати роботи можуть бути використані у практичній діяльності 

професійних перекладачів, і навіть у процесі навчання перекладу. 

Ключові слова: плеоназм, тавтологія, науково-популярний стиль, науково-

технічний стиль, офіційно-діловий стиль, способи перекладу. 

Актуальність дослідження. Сьогодні  українська мова майже щоденно 

поповнюється новими словами і виразами, часом не зовсім правильними. 

Широке використання різних наукових та виробничих термінів, а також 

введення безлічі іноземних слів збагатили мову, однак в якомусь  сенсі  мова 

почала втрачати свою образність, емоційність, милозвучність. Слід зауважити, 

що проблема плеоназмів є однією із маловивчених у мовознавстві. Спроби 

осмислити це явище 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 перекладознавства.  

Проблема плеонамів зосереджена в лощині науково-технічного перекладу. 

З лінгвістичної точки зору відмінні риси науково-технічної літератури 

поширюються на її стиль, граматику та лексику. Основним завданням науково-

технічного перекладу є надання читачеві надзвичайно чіткої та точної 

інформації. Це досягається шляхом логічного підкріплення викладу фактичного 

матеріалу без явного вираження емоційності. Стиль науково-технічної 

літератури може бути як формальним, так і логічним.  
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Мета цієї статті – проаналізувати плеоназм як перекладознавчу проблему 

та  дослідити плеоназм як мовний зворот. 

Виклад основного матеріалу. Науково-технічні тексти мають низку 

граматичних особливостей. Найбільш типовою лексичною ознакою науково-

технічної літератури є насиченість тексту поняттями та термінологічними 

словосполученнями, наявність лексичних конструкцій та скорочень.  

Основною проблемою технічного перекладу є необхідність поєднання 

навичок іноземної мови з технічними знаннями. Через брак спеціалістів-

перекладачів, як лінгвістична, так і технічна підготовка вже давно 

обговорюється як переважна базова підготовка для спеціалістів-перекладачів. 

Деякі автори вважають, що потрібна  переважно лінгвістична вища освіта 

(навчання іноземними мовами), з подальшим розширенням термінологічної 

бази та технічних знань. Інші автори вважають, що для грамотного технічного 

перекладу потрібні професійні знання у відповідній галузі техніки, а добре 

знання іноземних мов не так важливо, особливо якщо мова йде про переклад на 

рідну мову [4],[7]. 

Існування двох різних підходів знайшло своє відображення в технологіях 

перекладу, які використовуються бюро перекладів. Прихильники першого 

підходу перекладають перекладачі, які мають мовну підготовку, з подальшою 

коректурою фахівцями. Прихильники другого залучають до перекладу лише 

нинішніх інженерів, у яких перекладацька редакція (лінгвістика) відбувається 

лише переклад іноземною мовою. Незалежно від технології технічного 

перекладу існує проблема пошуку кваліфікованих кадрів для перекладів, що 

пов‘язано з рівнем освіти перекладачів та ситуацією на ринку перекладацьких 

послуг . Як наслідок, загальний рівень технічних перекладів в Україні відносно 

низький, і багато компаній, яким необхідно виконати таку роботу, 

організовують її самостійно без допомоги бюро перекладів [8]. 

У нашій мові зустрічається безліч різних помилок, про існування яких ми 

навіть не здогадуємося. До них відноситься проблема багатослівності або 

мовної надмірності. Вивчення плеоназмів має довгу історію. Проте досі серед 
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вчених немає чіткого визначення плеоназму, немає детальної класифікації видів 

та функцій плеоназмів. Також існує плутанина у поняттях. Одні вчені відносять 

до плеоназму тавтологію, інші чітко розмежовують їх. Природа та функції 

плеоназму є проблемою, яка цікавила дослідників з часів античності. Усе це 

зумовлює актуальність теми нашого дослідження. 

Плеоназм являє собою мовний зворот, в якому відбувається дублювання 

деякого елемента сенсу; наявність декількох мовних форм, що виражають одне 

й те саме значення, в межах закінченого відрізка мови або тексту, а також 

самий мовний вираз, в якому є подібне дублювання [14]. 

Плеоностична мова часто виникає внаслідок необережності мовця, його 

невміння чи небажання замислитися над значенням своїх слів і, ймовірно, 

бажання показати свою ерудицію використанням незнайомих слів і 

словосполучень. Тільки байдужістю до значення слова можна пояснити 

звичайне вживання таких сполучень як: глибока (бездонна) прірва, особисто я , 

повсякденне життя,  одягатися, об’єднати зусилля, побудувати будівлю, 

широка панорама і т.д. [11] 

У наведених прикладах двічі виражено одне й те саме поняття, хоча іноді 

такі фрази настільки складні за будовою або, навпаки, настільки увійшли в 

повсякденний ужиток, що дуже важко розгледіти приклад типового плеоназму. 

Тому такі помилки дуже поширені. Нині є ще більш поширені плеонастичні 

сполучення, що містять запозичені слова.  

Водночас плеоназм можуть використовувати як стилістичний виразний 

засіб (це своя особа; почуто на власні вуха). Причин для вибору плеонастичних 

конструкцій багато. Серед них: 

1. Дотримання традиції. Так, плеоназм поширений при вираженні деяких 

типів кількісних та просторових значень у розмовній мові (година часу, сто 

карбованців грошей, у квітні місяці, спуститися вниз з гори). 

2. Прагнення повноти сполученої інформації, пов'язане з нестачею 

енциклопедичної та мовної компетенції, зокрема, непорозумінням в значеннях 

термінів або іншомовних слів і виразів (ми маємо бути толерантними та 
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терпимими; цей павільйон призначений для відпочинку та рекреації; актуальне 

повідомлення на злободенну тему. Така плеонастичність характерна для 

просторіччя. 

3. Прагнення підвищення експресивності, переважно у поетичної промови: 

І, мабуть, неправильне щастя 

Проникло через тріщини душі. 

Назавжди тепер хочу пропасти я 

У чужій глухій тиші. (І. Прокопець)[4]. 

Плеоназм як мовна аномалія вказує на недостатню стилістичну та 

семантичну компетенцію автора. При перекладі плеоназмів у науково-

популярному стилі додавання стає ефективним способом перекладу, оскільки 

через розрізнення явищ у мові важко передати сенс, не розширюючи значення 

плеоназму. Звернемо увагу на приклади:  

for those who have extensive immersion 

experience in their second language.  

для гармонійних білінгвів і для тих, хто 

глибоко поринув у свою другу мову. 

―Last month I had a strange experience with an 

anonymous stranger‖.  

Минулого місяця зі мною стався дивний 

випадок, у якому фігурував незнайомець. 

  

Конкретизація та генералізація – два протилежні прийоми перекладу, які 

зустрічаються під час передачі плеоназму в науково-популярних текстах. Через 

науковість таких текстів перекладачеві необхідно то звужувати, то 

розширювати значення мовного явища:  

to push someone on to the tracks to certain 

death.  

зіштовхнути людину на рейки назустріч 

неминучій смерті. 

Although Costa, Keysar and colleagues were 

admirable in sampling from a variety of 

native/foreign language pairings.  

Коста, Кейзар та їхні колеги провели 

чудову вибірку з безлічі пар рідна/іноземна 

мова 

  

Щоб не допускати обтяження конструкцій, що містять плеонастичні 

поєднання, перекладачі часто вибирають прийом конверсії в таких типах 

текстів: 
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…kept it from his friends that he was a secret 

drinker.  

…приховував від своїх друзів, що таємно 

випивав. 

―My grateful thanks to my Labour opponent for 

securing me at least one more vote today‖  

"Сердечно дякую своєму опонентові з 

Лейбористської партії за те, що забезпечив 

мені сьогодні хоча б на один голос більше". 

 

Опущення (скорочення) – не менш важливий прийом перекладу 

плеоназмів у науково-популярних текстах, коли перекладачеві необхідно 

опустити деякі деталі, що ускладнюють розуміння цілого контексту. Нижче 

наведено приклади:  

They are called lazy. They are called 

unmotivated. They are called irresponsible.  

Таких дітей називають лінивими, 

апатичними, безвідповідальними. 

 

Не дуже часто, але перекладач вдається до граматичної заміни та 

членування або поєднання пропозицій при перекладі плеонастичних поєднань у 

науково-популярному стилі. У таких випадках перекладач керується 

прагненням спростити зміст контексту, що містить плеоназм [4]. 

There are, of course, many excellent studies 

that attempt to describe and explain what 

processes are involved in IQ test performance.  

Загалом, ми маємо успішні тести разом з 

теоретичною базою. І ця теоретична база, 

загалом, непогана 

So it is with intelligence. It is a concept that has 

meaning only at the intersection of person, 

situation, and culture;  

Те саме можна сказати і щодо поняття 

«інтелект» - про нього має сенс говорити, 

тільки якщо йдеться про конкретну людину 

в конкретній ситуації в рамках конкретної 

культури. 
 

Висновки. Отже, при перекладі плеоназмів у наукових текстах частіше 

використовуються лексичні способи та прийоми перекладу – калькування, 

конверсія, додавання, генералізація та інші. Це пов'язано, насамперед, зі 

складністю передачі термінів, яка є обов'язковою для науково-популярного 

твору. Використання перекладачем великої різноманітності граматичних 

трансформацій при перекладі плеоназмів обумовлено принципом доступності 

та наочності. Загалом проблема плеоназмів у перекладі вимагає детальних 

досліджень, а вибір способу перекладу залежить від стилю тексту, оскільки при 

перекладі науково-технічних текстів використовуються різноманітні способи 

перекладу, залежно від мети використання плеоназму. 
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Суспільство нав‘язує чоловікам і жінкам різноманітні ролі, які часто 

характеризуються стереотипами мовлення, що є основним джерелом 

соціокультурної інформації. Завдяки впливу мови на гендер формується 

ставлення суспільства до чоловіків і жінок, створюючи гендерні стереотипи 

(механізми, які забезпечують передачу гендерних ролей з покоління в 

покоління). 

На думку Т. Говорун, гендерні особливості — це сукупність 

консервативних, загальновизнаних норм і суджень щодо становища жінок і 

чоловіків, норм поведінки, мотивації поведінки та характеру їх потреб. 

Гендерні стереотипи підсилюють існуючі гендерні +відмінності та стосунки [2]. 

Вияв специфічних ознак чоловічого та жіночого мовлення 

характеризується тим, що між «чоловічим» та «жіночим» мовленням немає 

чітко окреслених, нездоланних меж [7]. 

Гендерні особливості в процесі мовної комунікації значною мірою 

залежать від психічного складу, професії, соціальної ролі досліджуваних. Як 

зазначають фахівці, відповідну роль відігравала й особлива диференційована 

діяльність давнього чоловіка й жінки – чоловіка як мисливця, змушеного 

більше мовчати, логічно мислити й орієнтуватися в просторі та жінки як 

домашньої господині й виховательки дітей, що потребувало відповідної 

вербальної активності. 

Звідси й специфіка сприйняття в комунікації: чоловіче – переважно лівою 

півкулею головного мозку, що відповідає за аналітичне мислення людини і його 

вербальне втілення, жіноче – як лівою, так і правою півкулею, що відповідає за 

обробку інформації, яка виражена символами й образами, а не словами. 

Спостереження за комунікативною поведінкою чоловіків і жінок у 

моногамних і гетерогенних групах дають можливість виявити деякі з найбільш 

стереотипних гендерних стратегій і тактик, які спираються на різні типи 

інтерпретацій світу і є гендерним відображенням у процесі. 

Практика показала, що переважна більшість жінок дотримуються 

кооперативного стилю в усному спілкуванні, тоді як чоловічо-конкурентний 
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стиль полягає в тому, що кожна з них використовує певний стиль спілкування: 

жінки схильні дотримуватись порядку мовлення, чоловіки наполягають на своє 

домінуюче становище [8]. 

Основна відмінність полягає в ставленні до зворотного зв'язку: сприйняття 

жінками зворотного зв'язку розглядається як менша реакція на інформацію, а 

більше як ознака розуміння; люди сприймають її як інформацію, яка може не 

збігатися з їх розумінням і тому є сумнівною, іноді навіть неправильною. 

Розрізняють відповідно й стилі мовлення чоловіка й жінки: мовлення 

чоловіка більш стримане, вони обдумано підбирають для свого висловлювання 

іменники та прикметники. Мовлення у жінок характеризується витонченістю 

слів, насиченістю експресивно-забарвленої лексики. 

Якщо ж вдаватися до узагальнення, то можна стверджувати, що чоловікам 

та жінкам властиве використання двох різних стилів під час свого 

висловлювання. Наприклад, у чоловіків мовлення пряме, тверде, дещо грубе, 

різке, прямолінійне, у жінок – спокійне, довірливе, мирне, іноді наївне. 

Гендерні стереотипи відбивають погляди суспільства на поведінку, яка 

очікується від чоловіків або від жінок. Наприклад: 

• Справжні чоловіки повинні: приховувати свої почуття, бути лідером, 

бути незалежними ні від кого, бути фізично витривалими, не 

сентиментальними, не кислими тощо; 

• Справжні жінки повинні бути терплячими, розумними, 

сентиментальними, ніжними, вразливими, не мати схильності до лідерства 

тощо [2, с. 162]. 

Тому гендерна ідентичність відіграє важливу роль у процесі мовного 

спілкування, а основним критерієм комунікативної поведінки є стереотип про 

комунікативні ролі чоловіка та жінки у міжмовному комунікативному просторі. 

Збіг або змішування різних соціальних і комунікативних гендерних ролей 

вважається загрозою для стародавніх соціальних установок, фактором, який 

порушує жорсткі ієрархічні моделі або відхиляється від норм. 

Вивчення культурно-специфічних, індивідуальних особливостей взаємодії 

людей є найефективнішою гендерною методологією [4, с. 207]. 
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Твердження про чоловіків і жінок як про різних чи однакових людей 

неправильне. Людина незалежно від її статевої приналежності – особистість з 

рівними можливостями. Різні характерні особливості чоловіків та жінок 

походять не з біологічної приналежності до тієї чи іншої статі. Причому дані 

відмінності (фізіологія та духовний стан) якнайкраще відображені в 

англійських словах «sex» і «gender». Г. Брандт стверджує, що «стать (sex) – 

набір біологічних, фізіологічних, природних ознак, даних від природи. Гендер 

(gender) – сукупність мовних, поведінкових, особистісних особливостей, які 

відрізняють чоловіків та жінок у духовному плані, що піддаються впливу 

культури». 

Дійсно, сучасна лінгвістична гендерологія як в англійській, так і в 

українській мовах займається вивченням мови жінок та чоловіків, оскільки 

досить часто використовувалося і чатково зараз використовується неправильна 

термінологія в окремих випадках. Словник ґендерних термінів дає визначення 

лінгвістичної гендерології (гендерна лінгвістика). «Дані про мову, отримані 

лінгвістикою – одне з основних джерел інформації про характер та динаміку 

конструювання гендера як продукту культури та соціальних відносин. .Хоча 

ґендер не є лінгвістичною категорією, (виняток становлять соціо- і частково 

психолінгвістика), аналіз структур мови дозволяє отримати інформацію про те, 

яку роль відіграє ґендер у тій чи іншій культурі, які поведінкові норми для 

чоловіків і жінок фіксуються в текстах різного типу, ...які стильові особливості 

можуть бути віднесені до переважно жіночих або переважно чоловічих, як 

осмислюється мужність та жіночність у різних мовах та культурах, як гендерна 

приналежність впливає на засвоєння мови, з якими фрагментами та 

тематичними областями мовної картини світу вона пов'язана» [5, с. 211]. 

Йдеться про особливості мовлення людей безпосередньо у процесі 

спілкування. Відповідно затвердження Лорі Арлісс, «комунікація –  засіб, за 

допомогою которого ми всі пізнаємо», «вона завжди має ціннісне 

навантаження, що відображає світогляд учасників спілкування». Таким чином, 

суттєві відмінності жіночого та чоловічого світогляду впливають на 

комунікацію. Комунікацію не можна розглядати окремо від мови, оскільки за 

допомогою мови та інших знакових систем виражається світогляд і відповідно 

гендерні особливості [4, с. 208]. 
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Як показує практика усного ділового спілкування, диференціація промов 

жінок і чоловіків з точки зору вживання ними розділових питань вказує на 

необхідність звернути увагу на їх оформлення та функції. 

З одного боку, цей вид питань зазвичай описується як типовий для 

англійської мови. Вправи на побудову розділових питань входять у всі без 

винятку граматики та посібники з англійської. Здавалося б, ця граматична 

конструкція є досить простою. Насправді розділове питання – це явище дуже 

специфічне. Складність оволодіння цим видом питань полягає не так у 

необхідності узгодження допоміжних дієслів у завершальній частині питання з 

дієсловом в основній частині питання (ці труднощі цілком подолальні в 

результаті більш-менш тривалого тренування), скільки в тому, що не цілком 

зрозуміла прагматика цих питань з точки зору гендерної лінгвістики. Саме з 

цієї причини іншомовні студенти найчастіше просто не використовують цей 

вид питання у своїй промові. Ми маємо на увазі людей, які добре володіють 

англійською мовою, які однаково вільно використовують у своїй промові інші 

види англійських питань [5, с. 212]. 

Принципово важливим є зауваження датського вченого С. Несліна про те, 

що вивчення структури розділових питань у прагматичному та гендерному 

аспектах є більш перспективним, ніж розгляд їх як просто певного 

граматичного явища. С. Неслін переконливо на численних прикладах показує 

те, що розділові питання є одночасно і абсолютно необхідним елементом 

мовної комунікації, і в той же час далеко не простим мовним засобом, оскільки 

неправильне використання розділових питань може призвести до небажаної або 

зовсім несподіваної реакції співрозмовника [4, с. 209-210]. 

Отже, станом на сьогоднішній день гендерна лінгвістика – галузь 

мовознавства, яка зосереджує увагу на двох проблемах: відображання статі в 

мові та писемна й усна мовленнєва поведінка чоловіків і жінок, що й зумовлює 

актуальність дослідження даного питання в сучасних обставинах, оскільки 

питання гендерного молення набуває в сучасному світі щораз більшої 

актуальності та важливості. 

Пояснюючи причини, з яких ознака статі висувається останнім часом на 
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перше місце в дослідженнях мови, J. Coates у своїй роботі Women, Men and 

Language пише про те, що це пов'язано насамперед з більш детальним, більш 

тонким підходом до мовних явищ, коли метою дослідника є не лише 

відображення загальних закономірностей, а й урахування конкретних умов 

використання мови. 

Описуючи певний набір комунікативних практик, дослідники нерідко 

звертаються до поняття комунікативний типаж, що визначає межі 

комунікативної поведінки, ціннісні орієнтири та спосіб життя відповідної [7]. 

Особливо цікавим є випадок, коли мовець експлуатує певний комунікативний 

типаж як різновид ролі, маска, приховує його/її індивідуальність. Така роль 

формує поведінку суб‘єкта неправдивого мовлення за моделлю, що включає 

особливі права й обмеження, котрі окремий індивід вивчає в процесі 

соціалізації.  

Відповідно постає питання, чи існує гендерна різноманітність серед 

комунікативних типажів, якими послуговуються неправдиві мовці. Чи, навпаки, 

усі гендерні риси ―стираються‖ завдяки тому, що неправдиве мовлення є 

імітативним по своїй природі й чоловік може видавати себе за жінку чи 

навпаки? Такі питання потребують подільшого дослідження, що відповідно 

окреслює перспективи наступних наукових пошуків. 
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Актульність теми. Пісенний дискурс є складним поєднанням музичного та 

вербального мистецтва. Цілісне словесно-музичне поєднання пісні має 

неабиякий вплив на слухача. Розуміння тексту, сенс, що передає автор, 

відтворює смислову багатогранність музичної культури народу. Сучасний 

пісенний текст дає змогу аналізувати актуальні зміни у мові, впливати на її 

носіїв та формувати мовну культуру. Молодіжний пісенний дискурс має 

широке розповсюдження в сучасній культурі та тісно пов‘язаний з традиціями, 

адже легко сприймається носіями даної культури, маючи впізнаванні мовно-

етнічні елементи, що тісно пов‘язуються з сучасним мовним матеріалом.   

Дослідженням пісенного дискурсу займалися Т. Астафурова, 
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Е. С. Гриценко, Т. ван Дейк, О. О. Малахова, С. Міллз, А. Огар, Д. Шифрін та 

інші. Питання дискурсу є одним з центральних та фундаментальних понять у 

лінгвістиці, адже є практичним явищем, що можна проаналізувати. У контексті 

сучасної парадигми досліджень науковці пропонують різноманітні 

інтерпретації поняття дискурсу.  

«Лінгвістичний енциклопедичний словник» розглядає дискурс 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)» [5, с. 136]. 

Гудзь Н. О. у своїй статті вказує, що М. Стаббс виділяє три основні 

характеристики дискурсу: 

1) у формальному відношенні – це одиниця мови, що перевищує за 

обсягом речення; 

2) у плані змісту дискурс пов‘язаний з використанням мови в соціальному 

контексті; 

3) за своєю організацією дискурс є інтерактивним, тобто 

діалогічним [2, с. 443]. 

Науковиця Сара Мілз зазначає, що «термін дискурс має набагато більше 

трактувань, аніж усі інші терміни літературознавства та теорії культури» [9, с. 

1]. В свою чергу П. Серіо  виділив 8 значень терміну «дискурс»:  1) еквівалент 

поняття мовлення; 2) одиниця, що за розмірами перевищує фразу; 3) вплив 

висловлювання на його одержувача з врахуванням ситуації висловлювання; 4) 

бесіда, як основний тип висловлювання; 5) мовлення з позиції мовця на 

противагу оповіданню, яке таку позицію не враховує; 6) вживання мовних 

одиниць, їх мовленнєву актуалізацію; 7) соціально чи ідеологічно обмежений 

тип висловлювань (напр. політичний дискурс); 8) теоретичний конструкт, 

призначений для вивчення умов продукування тексту [2, с.44]. 

Отже,  дискурс це усвідомлення тексту, певних фактів, інформації та 

подій, що ми осмислюємо та передаємо.  
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Мета нашої статті полягає у з‘ясуванні основних характеристик пісенного 

дискурсу на тлі сучасних досягнень лінгвосеміотики. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз теоретичних досліджень свідчить, що 

певний час пісенний дискурс досліджували як різновид ліричної поезії, адже 

наявність підтексту, художніх засобів, що створюють особливі образи, 

особливості композиції, є їх спільними рисами. Його дослідження як 

соціального явища почалося лише наприкінці ХХ століття. У сучасній науці є 

багато визначень та поглядів щодо даного явища. Згідно з дослідженнями 

Стерлінкової М. С. вчені визначають пісенний дискурс як «текст пісень 

сукупно з контекстом їх створення та інтерпретації». Окрім того 

досліджувалась «подвійна природа пісенного дискурсу – можливості 

одночасного існування в усній та письмовій формах» [7, с. 59]. Музичний 

дискурс поєднує вербальні та невербальні компоненти, здатні передати емоції 

та почуття, які  знаходять відгук у душі слухача. 

Пісенний дискурс можна розглядати як культурно-етнічний код 

суспільства, функцією якого є вираження культурно-етнічної семантики. 

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. 

Дослідники виділяють такі характеристики пісенного дискурсу:  

1. Хронтоп: опосередкований (час та місце виступу не конкретизується) та 

безпосередній (що реалізується під час виступу виконавця). 

2. Учасники. Ними є виконавець, автор пісні, слухач. 

3. Цілі – донести до слухачів основні думки, наміри, ідеї автора твору, 

здійснити емоційний вплив на слухача, сформувати певну соціальну позицію та 

ціннісні орієнтири. 

4. Цінності. У композиціях можуть відображатися такі цінності як любов, 

дружба, мир, доброта, свобода, краса тощо.  
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5. Функції пісенного дискурсу були предметом дослідження                                

Л. Г. Дуняшевої. Взявши за основу класифікацію Р. Якобсона, вона виділяє сім 

основних функцій:  

─ емоційна функція, що викликає здатність співчувати та співпереживати; 

─ конативна функція, здатність спонукати до дії; 

─ інформативна функція, що передбачає передачу змістовної інформації; 

─ поетична функція, що забезпечує образність та неповторність пісенного 

матеріалу; 

─ фатична функція, що спрямована на підтримку спілкування; 

─ самоідентифікаційна функція, що передбачає позиціонування виконавця 

як члена певної етнічної групи;  

─ етноконсолідаційна функція, спрямована на об‘єднання певної етнічної 

групи та народності. 

Музика проникає в усі сфери нашого життя, тому пісенний дискурс є 

певною формою передачі культурних знань. Він поширює актуальні цінності, 

стереотипи, зміни у соціумі, форми поведінки і передає їх сучасникам та 

наступним поколінням. Пісня є певним ідеалом, посилом власної філософії 

автора. Пісенний дискурс виділено як один з засобів субкультурного 

спілкування молоді з притаманним йому лінгвальою та екстралінгвальною 

специфікою. На думку Кузнєцової М. О. дискурс є глибоко суб‘єєктивним і 

репрезентує цінності й  анти цінності молодіжної субкультури через специфічні 

образи, стиль життя, своєрідність світовідчуття [3, с. 54].  

Лінгвосеміотика – розділ лінгвістики й семіотики, що вивчає природну 

мову в аспекті її спільних та відмінних рис з іншими знаковими системами, 

використовуваними в суспільстві [1]. Лінгвосеміотику називають знаковою 

теорією мови, що вивчає співвідношення мовних знаків з поняттями,  

значеннями, смислами.  

Лінгвосеміотичне бачення молодіжного пісенного дискурсу полягає у 

інтерпретації музичного тексту як процесу кодування та декодування його 

смислових структур. Як показують новітні дослідження в галузі 
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лінгвосеміотики мовний знак розглядають як двобічну матеріально-ідеальну 

сутність системно організованого мовного коду, яка довільно, символічно й 

одночасно конвенційно фіксує в чуттєво сприйманій формі певний зміст і 

слугує засобом отримання, збереження, опрацювання й передачі інформації [1].  

Метою кодування автором певної інформації в ліриці пісенного матеріалу 

є вплив на слухача. Перекладачу при аналізі музичного тексту слід враховувати 

такі фактори як особистість виконавця, його наміри, цільову аудиторію та її 

спільні риси, часовий контекст. Якщо слухач не володіє мовним кодом пісні, 

втрачається розуміння смислового посил автора. У разі нездатності подолати 

мовний бар‘єр слухач не отримує повного задоволення від прослуховування 

музики. Аудиторія, що в повній мірі розуміє та володіє мовою автора, 

зосереджується на мелодійному та смисловому компонентах пісні.  Для 

сприйняття твору важливою є історія створення тексту, інформація про 

виконавця та автора.  

Основною метою пісенного дискурсу є донесення до слухача основних 

думок, намірів автора, здійснити емоційний вплив для формування соціальної 

позиції та ціннісних орієнтирів. Понятійно-ціннісна складова музичного 

дискурсу представлена поведінковими, емоційними та соціальними аспектами, 

що полягають у заклику слухача до певної форми та концепту поведінки, 

пасивності чи виклику, переживання  базових емоційних концептів, а саме 

любов, віра, свобода, самотність чи смерть, статусними чи матеріальними 

цінностями, що полягають у концептах влади, расизму, статусу, грошей.  

Висновки. Отже, пісенний дискурс – це складна система, що складається з 

різноманітних кодів та посилів: вербальних та музичних. Вербальна складова 

може містити у собі як розмовну лексику так і елементи поезії та складні 

стилістичні структури. Музична складова поєднує не лише мелодію, звучання 

інструментів та аранжування, а й вокальні дані виконавця. Якщо до сенсу 

приєднується і візуальне сприйняття, а саме відео кліп, вплив на переглядача 

значно посилюється. За допомогою відеоряду автор доносить ідею, закодовані 

знаки, посили до слухача. Одним із засобів передачі інформації та посилу, 

сенсів поезії є Lyric video, що транслює слухачеві не лише дійство, а текст пісні.   
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 ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЯК ЗАСОБИ ВІДТВОРЕННЯ 

АВТОРСЬКОЇ КАРТИНИ СВІТУ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ 

У статті аналізуються найважливіші терміни теорії перекладу. 

Розглядаються основні особливості художнього тексту як об'єкта 

перекладацької діяльності та адекватної інтерпретації художнього твору, 

окремо досліджується роль перекладача та формування картини світу у 

перекладах художніх творів. При цьому розкривається специфіка передачі 

авторського ідіостилю перекладачем. Також стаття включає дослідження 

поняття перекладацьких трансформацій та їх класифікації. У роботі 

проаналізовано погляди різних вчених  щодо класифікацій перекладацьких 

трансформацій.  

Ключові слова: переклад, художній переклад, адекватний переклад, 

перекладацькі трансформації, художній твір, класифікації. 

Постановка проблеми. Художній переклад є найдавнішим і найскладнішим 

видом перекладу з комунікативної спрямованості. Сенс та мета теорії та 

практики художнього перекладу полягає в тому, щоб визначити ступінь 

відповідності між двома текстами – вихідним та похідним за комунікативно 

суттєвими параметрами – семантичними, прагматичними, формально-

граматичними та формально-композиційними. У ході перекладу художнього 

твору перекладач виступає у ролі письменника та співавтора твору. Художній 

переклад вимагає від перекладача певних знань, умінь та навичок, глибокого 

розуміння змісту твору, творчого пошуку, при цьому зберігаючи творчу 

індивідуальність автора художнього твору. Відтворення в перекладі змісту та 

форми оригіналу має бути максимально точним. Наскільки переклад буде 

ідентичний оригіналу повністю залежить від цього, тому часто адекватність 

перекладу досягається шляхом відхилення від оригіналу і заміни. Проблема 
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перекладу та адекватності перекладу художніх творів є однією з 

найважливіших і до сьогодні. Суперечки про методи, прийоми та принципи 

перекладу, про вимоги до перекладів і ступінь їх відповідності тексту 

перекладу, а також про проблему міжмовної комунікації загалом залишаються 

актуальними в сучасній науці. 

Стан дослідження проблеми. Темі перекладацьких трансформацій та 

адекватному перекладу присвячена величезна кількість літератури таких 

авторів (Л.С. Бархударова, В. Н. Коміссаров, А. В. Федоров,                                         

Р. К. Міняр-Белоручев, Я. І. Рецкер, А. Д. Швайцер, Дж. Кетфорд). 

Мета дослідження - розглянути особливості художнього перекладу як 

адекватної інтерпретації художнього тексту, визначити та проаналізувати 

поняття перекладацьких трансформацій, а також дослідити їх класифікації. 

Виклад основного матеріалу. Способи перекладу художнього тексту з 

однієї мови іншою завжди були предметом наукових обговорень. Учасники цієї 

суперечки вважають переклад необхідним для досягнення сприйняття 

іншомовної культури широкому колу читачів.  

А. Швайцер говорив у своїх роботах, що  переклад є особливий процес, де 

накладаються не лише мови, а й різні етноси й соціуми [10, c. 15]. 

У своїх дослідженнях Дж. Кетфорд визначає «переклад як заміну 

текстового матеріалу на одній мові еквівалентним текстовим матеріалом на 

іншій мові» [3, c. 91]. 

А. В. Федоров називає перекладом «мовний твір в його співвідношенні з 

оригіналом і в зв‘язку з особливостями двох мов і з приналежністю матеріалу 

до тих чи інших жанрових категорій» [9, c. 14]. 

 Основною метою перекладу є здійснення міжкультурної комунікації, що 

за визначеннями багатьох науковців (В. Коміссарова, Л. Латишева, Г. Чернова, 

П. Куриленка, В. Сафонової)  – є взаємодією, обміном, зняттям бар'єрів                     

[10, c. 15]. Переклад художніх творів можна повною мірою порівняти з 

мистецтвом, чиєю задачею є не буквальна передача тексту, а дещо більше.  

Варто зазначити, що в кожного письменника свій ідіостиль написання 
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художнього твору. Ідіостиль – це авторська манера письма, це те, що відрізняє 

твори одного письменника від творів іншого. У художньому творі основну роль 

відіграє суб‘єктивний чинник – свідомість автора, котрому підпорядковані всі 

елементи тексту, тому авторська домінанта репрезентується різними засобами 

на всіх рівнях тексту. І саме ця авторська свідомість важко піддається 

адекватному перекладу [5, c. 168]. 

Художні тексти відображають мовну та національну картину світу як 

окремої людини (автора), так і в цілому народу, який говорить цією мовою. 

Переклад художнього твору не є просто буквальний дослівний переклад тексту 

і найчастіше художній переклад тексту може не співпадати з оригіналом, 

оскільки головне завдання такого перекладу – щоб переклад означав для носіїв 

мови перекладу те саме, що означало вихідне висловлювання для носіїв мови 

тексту оригіналу. 

Слід зазначити, що у повсякденному житті перекладачу не завжди  

вдається максимально точно передати сенс оригіналу твору, у зв‘язку з цим 

практично і виникла така категорія, як адекватність. Інакше кажучи, адекватний 

переклад – це не що інше, як сукупність трьох елементів: передача форми мови 

оригінального тексту; точна і найповніша передача змісту тексту оригіналу; 

правильність мови, за допомогою якої породжується переклад [1, c. 56]. Такий 

переклад враховує і змістову, і прагматичну еквівалентність, не порушуючи при 

цьому ніяких норм, є точним і не містить певних неприпустимих перекручень. 

Слід зауважити, що одне з найголовніших завдань перекладача є створення 

саме адекватного перекладу. 

Існує два види літературної інформації – об‘єктивна та суб‘єктивна. Для 

передачі як об‘єктивної, так і суб‘єктивної інформації перекладач використовує 

різну види перекладацьких трансформацій. Р. К. Міняр-Белоручев дає таке 

визначення трансформації: «Трансформація є основою більшості технік 

перекладу. Вона полягає у зміні формальних (лексичних чи граматичних 

трансформації) або семантичних (семантичних перетвореннях) компонентів 

вихідного тексту при цьому зберігаючи інформацію, призначену для передачі».  
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На сьогодні існує велика кількість класифікацій, але в більшості варіантів 

класифікацій зустрічаються види лексичних і граматичних трансформацій, які в 

свою чергу ще поділяються на підвиди. Також існують змішані трансформації, 

або їх ще називають комплексними або лексико-граматичними. Всі ці 

перетворення виникли через відмінності граматики і лексики мови перекладу та 

вихідної мови. Щоб уникнути неадекватного дослівного перекладу, необхідно 

застосовувати перекладацькі трансформації, щоб досягнути адекватного 

перекладу. 

В. Н. Коміссаров зазначає, що перекладацькі трансформації вважаються 

модифікаціями, які допомагають перекладачеві здійснити «перехід від 

оригінальних одиниць до одиниць перекладу» [11, c. 172]. В. Н. Коміссаров 

відносить до лексичних трансформацій такі методи: транскрипцію, 

транслітерацію, калькування [7, c. 172]. 

В. С. Виноградов виділяє дещо інші види лексичних трансформацій: 

диференціація, конкретизація, генералізація значень, смисловий розвиток, 

антонімічний переклад, цілісне перетворення і компенсація втрат в процесі 

перекладу [4, c. 86]. Такі вчені як А. М. Фітерман та Т. Р. Левицька виділяють 

лексичні трансформації, які включають в себе заміну та додавання, 

конкретизацію та генералізацію понять [6, c. 148]. 

Я. І. Рецкер подіяє всі види трансформацій на два типи трансформацій: 

лексичні і граматичні. Серед лексичних він виділяє сім різновидів: компенсація 

втрат у перекладі, цілісне перетворення, антонімічний переклад, смисловий 

розвиток, конкретизація, генералізація, диференціація значень [8, с.54]. 

Переклад з однієї мови на іншу неможливий без граматичних 

трансформацій. Під граматичною перекладацькою трансформацією мається на 

увазі зміна граматичних характеристик слова, словосполучення або речення у 

перекладі. 

Лінгвіст Рецкер Я. І. зазначає, що всі різновиди граматичних 

трансформацій при перекладі можуть бути зведені до наступних основних 

категорій: зміна порядку слів, зміна структури речення (повне і часткове), 

заміна частин мови і членів речення, додавання слів, опущення слів [8, c. 66]. 
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Бархударов Л. С. виділяє чотири основні граматичних трансформацій: 

перестановки, заміни, додавання, опущення [2, c. 124]. 

Серед граматичних трансформацій найбільш частими прийомами                       

В. Н. Коміссаров називає: зовнішнє та внутрішнє членування речень, дослівний 

переклад, граматичні заміни [7, c. 151]. 

Оскільки граматика тісно пов'язана з лексикою, використовуються 

лексико-граматичні перекладацькі трансформації, які називаються змішаними 

та складаються з розглянутих вище граматичних трансформацій та різного роду 

лексичних трансформацій. Найбільш поширеними лексико-граматичними 

трансформаціями В. Н. Коміссаров називає прийом антонімічного перекладу, 

прийом описового перекладу і прийом компенсації. 

Перекладацькі трансформації відіграють важливу роль у процесі перекладу 

для адекватного відтворення оригінальних художніх текстів. 

Висновок: Отже, ми проаналізували найважливіші терміни теорії 

перекладу, виявили основні особливості художнього тексту, дослідили роль 

перекладача, розкрили специфіку передачі авторського ідіостилю перекладачем 

та розглянули різні класифікації перекладацьких трансформацій. 
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ПЕРЕКЛАД КІНОТЕКСТУ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ 

У статті аналізуються теоретичні засади перекладу кінотексту. 

Досліджується лінгвістичні та екстралінгвістичні особливості 

кінематографічного тексту. Розглядаються методи та прийоми 

інтерпретації кінотексту. Досліджується специфіка перекладу детективного 

жанру на прикладі детективного серіалу «Шерлок».  

Ключові слова: переклад, кінотекст, кінематографічність, детективний 

фільм, кінопереклад, лінгвістичні та екстралінгвістичні особливості. 

Постановка проблеми. Питання перекладу кінотексту в царині сучасних 

лінгвістики та кінознавства залишається відкритим і актуальним, адже 

масштабний розвиток кінематографу також потребує розвою нових 

лінгвістичних методів роботи з кінотекстом. Переклад кінотексту потребує 
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пильного та ретельного підходу до інтерпретації матеріалу та, відповідно, 

результату, коли в процесі здійснення перекладу зберігатиметься змістова 

цілісність і смислова єдність.  

Суттєвим і є те, що переважна кількість кінопродукції в Україні є 

іноземною, тобто такою, що потребує трансляції зі субтитрами чи дубляжем. 

Метою статті є вивчити та дослідити теоретичні засади перекладу кінотексту та 

проаналізувати їх особливості.  

Виклад основного матеріалу. Відповідно до тлумачень сучасних наукових 

студій кіно розглядається як комунікативне та соціально-мовне явище, що 

компонується через ланцюг подій. Наприклад, В. Демецька маркує, що саме 

через велику кількість подій у продукті кіно відбиваються характери та 

світоглядно-культурні особливості героїв. Так, кінематограф – це багатоманітне 

та багатовекторне явище, що витворюється унаслідок мистецької діяльності та 

художнього творчого процесу. Через кіно транслюються зображення, музика та 

мовлення. Кінематограф є впливовим способом трансляції ідей, цінностей та 

різного роду інформації для реципієнта [1].  

У царині мовознавчих та семіотичних досліджень, які звертаються до 

вивчення кіно як явища мовознавчого та семіотичного нерідко 

використовується поняття кінотексту. Так, Ю. Лотман зауважує, що кінотекст 

виокремлюється як дискретна послідовність безперервних ділянок тексту 

(структурно однотипних елементів – кадрів). Кінотекст також розглядається як 

текст культури, найважливішою рисою якого є конструктивність, що створює 

необхідні передумови для зміни мовної та концептуальної картини світу 

конкретного індивіда, що сприймає цей текст, його читача чи перекладача [5]. 

Уважаємо доцільним зауважити, що кінотекст є результатом суб‘єктивного 

розуміння реальності власне колективним автором. Так, розуміємо, що явище 

кінематографічного тексту оприявнюється через поєднання творчих робочих 

процесів режисера, сценариста, оператора, композитора, актора, майстра 

костюмів та інших кінематографістів. Саме кінотекст є фінальним 

повідомленням, яке пов‘язує всі ці ланки, а також відображається як словесно, 

так і не вербально. Наприклад, вербальна реалізація кінотексту відбувається 
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через титри, репліки акторського складу, закадрового тексту та різноманітних 

написів. Не вербально текст реалізується через шуми, звучанням музики, 

образи, рухи, інтер‘єр, екстер‘єр, пейзажі, реквізити та спецефекти різного типу 

[2].  

Досліджено, що виокремлюють кілька типів кінотексту, серед яких 

кіносценарій (сценарна заявка, лібрето, літературний сценарій, чорнова версія 

сценарію, робочий або режисерський сценарій, пооб‘єктний сценарій; записи 

по фільму (літературні, монтажні, кінодіалог); написи (заголовні, проміжні та 

заключні титри, а також субтитри) [6]. 

Погоджуємось із думкою із думкою І. Софієнко, яка зазначає, що 

важливим аспектом у перекладі кінотексту є те, що у результаті перекладу на 

українську мову матеріал, здебільшого, набуває ознак експресивності. 

Дослідниця пояснює таке явище тим, що український реципієнт не володіє 

необхідною кількістю соціокультурних даних та іноземним ментальним 

досвідом, тож для забезпечення рівносильного сприйняття підвищується 

емоційний та експресивний аспект інтерпретованого кінотексту [8]. Зокрема, 

перекладознавці та перекладачі наголошують на тому, що «експресивна» мета 

такого перекладу є причиною таких перекладацьких змін, що переважно 

вимагають модифікації смислових збігів [10].  

На нашу думку, на якість, форму та зміст перекладу впливають певні 

чинники. Насамперед, ідеться про тип кінематографічного тексту, адже 

специфіка інтерпретації кінотексту серіалу, документального кіно та програми 

новин різнитиметься. Має значення також аудиторія, на яку спрямований 

кінотвір, тип дистрибуції кінострічки та певні вимоги, які залежать від змісту, 

мети та жанрової специфіки оригінального кінотексту.   

Досліджуючи особливості перекладу кінотексту, слід також зважати на 

поняття перекладацьких трансформацій. Ідеться про численні та багатоманітні 

модифікації, що впливають на перекладацьку еквівалентність і адекватність 

тексту на противагу різниці в формальній та семантичній специфіці мов [11]. 

Так, зважаючи на те, що зміни перекладу здійснюються з тими мовними 

одиницями, що володіють планом змісту та планом вираження, вони мають 

формально-семантичний характер і модифікують форму й семантичне значення 

вихідних одиниць. 
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Говорячи про переклад кінотексту, вважаємо доцільним наголосити, що 

такий процес передбачає урахування особливостей, що зумовлені власне мовою 

кіно, а також необхідність дотримуватися категорії художнього перекладу. Так, 

наприклад, переклад кіносценаріїв зазвичай відбувається у кілька етапів. 

Отримавши на студії монтажний лист або текст діалогів фільму (що зазвичай 

подається як субтитри мовою оригіналу), перекладачеві слід з‘ясувати 

відповідність автентичного тексту та кіноперекладу, а також виправити 

помилки, якщо це потрібно, та додати й розшифрувати відсутні компоненти. 

Якщо ж тексту оригіналу перекладач не має, то перший етап полягає у 

розшифруванні та записі тексту аудіовізуального матеріалу [3].  

Важливо, що при перекладі слід водночас опиратися і на сам текст, і на 

аудіовізуальний матеріал, оскільки в останньому міститься екстралінгвістична 

інформація (міміка та жести акторів). Таким чином перекладачеві необхідно 

паралельно редагувати текст, щоби він суттєво не відрізнявся за обсягом від 

оригіналу та не суперечив візуальному ряду. Наприклад, якщо актор вимовляє 

фразу та робить негативний жест, то здійснити антонімічний переклад як 

стверджувальний і позитивний – неправильно, адже це порушить цілісність 

сприйняття перекладу. 

Особливість перекладу кінотексту полягає, зокрема, в тому, що цей процес 

означений не і усним, і письмовим перекладом. Так, професійний переклад 

кінооб‘єкту здійснюється на основі скриптів, тобто мовленнєвих фраз героїв 

кінотвору. Так, слід зважати на те, що переклад з будь-якої мови потребує 

врахування ментальних і культурних відмінностей, мовної специфіки , а також 

тривалості реплік і відповідних часових обмежень [9].  

Слід зазначити, що деякі компоненти, що відображаються в оригіналі 

перекладу письмово, перекладаються усно. Ідеться, наприклад, про такі 

елементи кінотексту, що повідомляють реципієнтові важливу інформацію – 

написи, записки, дати, хронологія. Так, переклад кінотексту передбачає 

озвучення цих елементів за допомогою закадрового голосу [11].  

Прикметно, що здебільшого переклад фільмів здійснюється з англійської 

мови на українську, адже основним імпортером кінопродукції є Голлівуд. Так, 



67 

перед перекладачем стоїть завдання не лише якісно інтерпретувати кінотекст, 

але й адаптувати його до цільової авдиторії. Мова героїв кінострічки є, 

насамперед, авторською стилізацією розмовної мови, що компонується з 

різноманітних елементів, як-от офіційно-ділова лексика, вульгаризми, сленг, 

діалект тощо. 

Здійснення якісного та кваліфікованого перекладу передбачає, насамперед, 

оволодіння необхідними методами перекладу кінотексту. Наприклад, деякі 

перекладачі звертаються до методу вільного перекладу, який є доцільним лише 

за умови збереження усіх нормативних вимог та не передбачає суттєвих змін у 

змісті та смислі кінотвору. Вільний переклад передбачає використання певних 

прийомів, серед яких такі як онаціональнення, перенесення, локалізація, 

осучаснення та ідейна трансформація [6]. Здійснюючи переклад кінотексту 

доцільно застосовувати такі прийоми, як-от дослівний переклад, додавання, 

конкретизація, анатомічний переклад, цілісне перетворення, граматична заміна, 

транскодування тощо. 

Метод ретельного перекладу кінотексту також передбачає модифікації, як, 

наприклад, зміни в структурі речення. Потреба підлаштування українського 

тексту до «іншомовної» артикуляції призводить до суттєвого зменшення 

тривалості реплік, а, відповідно, до видозмін тексту оригіналу. Скорочення 

такого типу поділяють на пропуски, помилкові зміни та додавання. 

Зауважуємо, що ця проблема кінотексту потребує індивідуального підходу до 

вирішення.  

Тож ми дослідили, що в процесі перекладу кінотексту необхідними є не 

тільки трансляція симетрії оригінального тексту – семантичної та синтаксичної 

структури, проте також прагматичного та функціонального елементів [1]. 

Йдеться, наприклад, про відтворення жартів. Специфіка іноземного гумору 

може бути незрозумілою українському глядачеві. Так, кваліфікованому 

перекладачеві слід володіти умінням передачі лінгвокультурного елементу 

тексту, адже лише тоді вдасться репрезентувати глядачеві відтінки того чи того 

національного гумору. 

Переклад кінотексту також передбачає роботу з двома семіотичними 
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системами – лінгвістичною та екстралінгвістичною. 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. Таким чином, складність кіноперекладу 

полягає у необхідності відтворення правильної довжини реплік та дотримання 

відповідності аудіоряду та відеоряду [10]. 

Уважаємо доцільним також зауважити, що кінематографічний текст 

компонується із двох типів знаків – звукових та візуальних, які, у свою чергу, 

належать до лінгвістичної чи нелінгвістичної систем.  Так, до лінгвістичних 

компонентів кінотексту належать мова персонажів, пісні, закадрове мовлення, 

ініціальні титри, заключні та внутрішньо текстові написи, що є частиною 

реквізитів та інтер‘єрів. Нелінгвістична система включає природні та технічні 

шуми, музики без словесного супроводу, образи головних героїв, рухи та 

міміку персонажів, пейзажі, інтер‘єри, екстер‘єри, реквізити та спецефекти. 

Особливістю взаємодії лінгвістичної та екстралінгвістичної частини 

кінотексту є так звана креолізація. Слід маркувати, що метою перекладача є 

збереження їх цілісності та своєрідності при перекладі. Важливо, що 

лінгвістичні компоненти мають збігатися з нелінгвістичними компонентами, 

як-от мова акторів має доречно поєднуватися з рухами та мімікою, а написи з 

розташуванням предметів у структурі кадру [2]. 

Слід також зважати на жанрову специфіку конкретного об‘єкту перекладу.  

Наприклад, стратегія перекладу кінотексту для фільму жаху, романтичної 

комедії, трилера, драми чи бойовика матиме свою специфіку. До прикладу, 

працюючи з перекладом фільму-бойовика слід обов‘язково зважати на 

правильний підбір слів-замінників військової лексики, яка превалює у кіно 

цього жанру [4]. 

Хочемо також наголосити на роботі з детективним жанром як об‘єктом 

перекладу. Так, наприклад, переклад детективного серіалу «Шерлок» (реж. 

М. Геттіс) спонукає до звернення до позатекстових компонентів, а саме до 

першоджерела – детективних оповідань А. Конан-Дойла. Таким чином,  
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дослідження специфіки перекладу кінотексту детективного жанру реалізується 

на основі фраз, що є цікавими та своєрідними відповідно до здійснення певних 

граматичних модифікацій – опущення, цілісне перетворення, модуляція.  

Слід вказати на те, що почасти структурні та граматичні особливості мов 

дозволяють здійснювати переклад без суттєвих модифікацій. Наприклад, фраза 

«He`s not paid or anything» [12] в українському варіанті звучить «Йому ж за це 

не платять» [7]. Спостерігаємо, що суттєвої зміни в сенсі та структурі не 

відбулося, проте наявне опущення елементу «or anything» (чи ще щось). Таким 

чином текст стає яснішим і доречнішим для українського глядача, проте 

впускається частина фрази оригінального тексту.  

Під час перекладу кінотексту слід також зважати на контекст репліки – 

комунікативну ситуацію в якій звучить фраза. Наприклад, у першій серії 

Шерлок відповідає Ватсону, коли той помічає у нього в руках украдену в 

інспектора річ, таке: «You can keep that one, I`ve got plenty at the flat» [12]. 

Натомість в українському дубляжі подибуємо варіант: «Можете взяти. У мене 

вдома їх повно» [7]. Це вдале заміщення значень, адже репліка «у мене в 

квартирі їх багато» не матиме необхідної експресивної та емоційної навантаки. 

Тож відповідно до комунікативної ситуації при перекладі кінотексту 

детективного жанру слід зважати й на цей елемент. 

Видається слушним також вказати на особливості взаємодії 

аудіоперекладу та субтитрів. Наприклад, у тексті субтитрів англійською мовою 

з‘являється словосполучення «He sniggers» [12], коли один із головних героїв 

злегка сміється. Натомість аудіопереклад залишається без коментарів, тоді як у 

тексті українських субтитрів подибуємо ремарку «звучить сміх». 

Висновки. Отже, переклад кінотексту є складним і багатовекторним 

явищем. Якісний та професійний переклад потребує кваліфікованого 

перекладача та оволодінням відповідним методами та прийомами роботи з 

кінотекстом та інтерпретацією останнього. Досліджено, що слід обов‘язково 

враховувати лінгвістичні та естралінгвістичні особливості об‘єкту перекладу, а 

також – специфіку конкретного жанру.  
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( НА МАТЕРІАЛІ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕКСТІВ)  

У статті розглядається полісемія англійської термінології та особливості 

перекладу економічних текстів. Визначено терміни «переклад», 

«багатозначність», «терміни» та «економічний переклад». Наведено приклади 

багатозначності англійських термінів. Аналізуються способи передачі 

економічних термінів. 

Ключові слова: полісемія, терміни, економічні тексти, переклад, економічний 

переклад, перекладацькі трансформації (транслітерація), фальшиві друзі 

перекладача, фразеологізми. 

Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Проблема багатозначності термінів привертала увагу 

багатьох лінгвістів, таких як  І. Корунець, В. Карабан, В. Коптілов та інші. У 

сучасній термінології велика увага приділяється питанням функціонування 

термінів у мовленні. Більшість слів у англійській мові неоднозначні і мають 

різне тлумачення; слова можуть мати різне значення у різних контекстах, 

особливо щодо економічних термінів. Дослідження в галузі економічного 

перекладу є важливим і актуальним завданням, спрямованим на досягнення 

адекватного перекладу, що допомагає вирішити багато прикладних завдань та 

прискорити обмін інформацією у сфері нових економічних досягнень фахівців і 

вчених з різних країн. 

Формулювання цілей статті. Метою даної наукової розвідки є виявлення 

англійських полісемантичних слів у економічних текстах, та розкриття деяких 

особливостей їх перекладу з англійської мови на українську. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Теоретичною основою 
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статті слугували наукові праці з теорії перекладу та термінології                            

(Л.П. Білозерська [1] А. М. Білоус, Т. С. Володіна [3], І. М. Литвин [5],                          

А. В Мамрак [5], Я. Й. Рецкер [2]); та дослідження присвяченні проблемам 

перекладу багатозначної лексики в економічних текстах (В.І. Карабан [7],                  

І. В Корунець [4], Л. М. Черноватий [7]). 

Виклад основного матеріалу дослідження. Переклад – одне з найдавніших 

занять людини. Різниця мов спонукала людей до цієї нелегкої, але настільки 

необхідної праці, яка служила і служить цілям спілкування та обміну 

духовними цінностями між народами. Але аж до останнього століття переклад 

був справою дещо інтуїтивною. 

На сьогоднішній день відомо безліч різних тлумачень перекладу. Кожен 

дослідник, який бажає розробити власну теорію, зазвичай, представляє власне 

визначення об‘єкта дослідження. Переклад являє собою надзвичайно складне та 

багатогранне явище, описати всі суттєві сторони якого одним, навіть досить 

розвернутим, визначенням дуже складно, або й взагалі неможливо. Отже, 

розглянемо деякі існуючі визначення перекладу [2, с. 8]. 

Мовознавець Яков Рецкер стверджує, що переклад – це точне відтворення 

оригіналу засобами іншої мови зі збереженням єдності змісту та стилю. Цим 

переклад відрізняється від переказу, в якому можна передавати зміст 

іноземного оригіналу, опускаючи другорядні деталі і не дбаючи про 

відтворення стилю. Єдність змісту та стилю відтворюється в перекладі на іншій 

мовній основі і вже тому буде новою єдністю, властивою мові перекладу                   

[2, с. 13]. 

На думку М. Ледерер, під час перекладу недостатньо зрозуміти самому, 

потрібно, щоб зрозуміли інші. За визначенням, переклад розпадається на дві 

частини: сприйняття сенсу та його вираження. 

А за словами мовознавця Ж. Мунена, можна сказати, що, подібно до 

медицини, переклад залишається мистецтвом, але мистецтвом, заснованим на 

науці [2, с. 14]. 

При здійсненні перекладу перекладач стикається з серйозними 

труднощами. Проблеми, що виникають у процесі перекладу, можуть бути 

граматичними та лексичними. 
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До синтаксичних проблем перекладу можна віднести переклад модальних 

дієслів (should, can), інфінітиву, герундія та багато іншого. До лексичних 

труднощів перекладу можна віднести численні проблеми із вибором 

еквівалента. Важкість цього завдання обумовлюється наявністю у мові 

багатозначної лексики. Перекладач повинен знати всі значення багатозначного 

слова і вміти підібрати правильний еквівалент у мові перекладу, щоб 

максимально точно передати зміст оригіналу [5, с. 110]. 

Багатозначність (полісемія) – це наявність у мовної одиниці більше одного 

значення за умови семантичного зв'язку між ними або перенесення загальних 

або суміжних ознак або функцій з одного денотату на інший. Наприклад, 

англійське слово «table». Воно має багато значень в українській  мові, таких як 

стіл, таблиця, графік. Іншим прикладом багатозначної лексики може бути слово 

«wood», воно означає шматок дерева, а також географічний район із багатьма 

деревами. Словосполучення з «wood» можна перекласти так: «acid wood» – 

деревина хімічної обробки [5, с. 112]. 

Аналіз полісемії є життєво важливим у інформаційно-науковому сенсі. Він 

має застосовуватись в економіці, тому що деякі слова неоднозначні. Наприклад, 

слово «bank» має таке значення: фінансова установа, яка інвестує гроші, внесені 

клієнтами, виплачує їх у разі потреби, надає позики під відсотки та обмінює 

валюту. Проте «a river bank» має зовсім інше значення, тут воно означає берег 

річки [8]. 

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 предмета. Слово, що має більше 

одного значення, називається полісемантичним [4, с. 211]. 

Різні значення багатозначного слова можуть об‘єднуватися через 

близькість понять, які вони виражають.  Прикладом цього є слово «blanket», яке 

має такі значення або лексико-семантичні варіанти:  

1) вовняне покривало, яке використовується на ліжках;  

2) покриття для збереження тепла коня;  
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3) покриття будь-якого виду (a blanket of snow).  

Відомо, що багатозначна лексика є невід'ємною частиною термінології. 

Терміни – це слова або словосполучення, які мають спеціальне значення в тій 

чи іншій галузі науки і техніки. Вони точно виражають поняття, процеси та 

назви речей, притаманні будь-якій галузі виробництва. Незважаючи на 

визнання лінгвістами багатозначності розвитку термінологічної лексики, 

залишається багато невивчених питань [1, с. 17].  

Зазвичай, економічні тексти надмірно насичені спеціалізованими 

термінами. Тому враховуючи сучасні зміни світу та поточну політичну 

ситуацію, значущу роль почав відігравати переклад економічних текстів.  

Економічний переклад – це переклад текстів, які стосуються певних 

галузей економічних знань.  

Деякі економічні терміни в англо-українському перекладі мають 

словникові еквіваленти, наприклад: industry – промисловість, manufacturing 

output – об‘єми промислового виробництва, capability – продуктивність. Інші 

економічні терміни потребують перекладу в контексті, наприклад: Some 

securities on bank books are starting to recover in value. – Деякі цінні папери на 

банківських депозитах відновлюються у ціні [7]. 

Це речення складається з термінів та слів зі спеціальної економічної 

лексики: security – безпека, охорона, застава, поручитель, а в множині – цінні 

папери; to recover – повертати собі, видужувати, стягувати судовим порядком.  

Таким чином, щоб вибрати правильний еквівалент, нам потрібно знати 

принаймні контекст речення та мати певні знання в економічній галузі [7]. 

Також, було виявлено, що в українській мові є багато термінів, які 

утворилися в результаті дослівного перекладу, наприклад: liquid funds – ліквідні 

фонди, reserve currency – резервна валюта [6]. 

Використання транслітерації також поширене в перекладі економічних 

текстів, наприклад: export – експорт, capital – капітал, industrial – 

індустріальний. Проте необхідно виділити те, що існує велика група слів і 

термінів, що отримали назву «фальшиві друзі перекладача». Саме вони 
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викликають велику кількість помилок при перекладі (наприклад, слово interest 

– відсоток, частка, data – дані, decade – десятковий, instance – екземпляр, 

simulation – моделювання), транслітераційний переклад яких призводить до 

спотворень сенсу тексту, що перекладається [5, с. 230], [8].  

Варто також зазначити, що в економічних статтях є багато слів із 

загальновживаної лексики, які можна поділити на дві групи:  

1) загальноприйняті слова, які не викликають проблем у перекладі (work, 

company, office);  

2) слова, значення яких відрізняються від загальновживаних. Наприклад, 

слово to run –  замість значення «бігати» в економічних текстах набуває таких 

значень: «керувати», «одночасно знімати гроші з рахунків банку», prospect – 

окрім значення «перспектива», «плани на майбутнє», в сфері маркетингу це 

слово набуває ще й значення «потенційний клієнт», currency appreciation – 

підвищення курсу валюти, purchasing power – купівельна спроможність). 

Окрім труднощів перекладу багатозначночної лексики в економічних 

текстах перекладачі стикаються з проблемами перекладу фразеологізмів тому, 

що не кожен словник може передбачити всі можливості його вживання в 

контексті. Наприклад, фразу «dog and pony» можна перекласти як: «зробити 

промову», «показати номер», але в економічному тексті, зазвичай, це означає 

«презентація товару, на якій використовують багато візуальних ефектів». Тому 

такі фразеологізми перекладаються за допомогою трансформації опису  або 

трансформації доповнення (розширення) [7]. 

Труднощі перекладу метафор і фразеологізмів полягають у наступному: 

1. Якщо цей текст перекладають економісти, які знають мову та предмет 

(вони розуміють тему, яку перекладають), але вони не мають досвіду перекладу 

метафор та/або фразеологізмів, у цьому випадку буде дослівний переклад.  

Прикладом цього слугує словосполучення «loan shark», що має дослівний 

переклад «кредитна акула», який настільки поширений, що вже з'явився  у 

словнику; та має значення лихвар (юридична або фізична особа, що дає кредити 

під відсотки, що перевищують встановлений законом максимум) Інші 

приклади: «lame duck» – людина, що збанкротувала на біржі або погрузла у 

боргах; «white elephant» – невигідне капіталовкладення [3, с. 20]. 
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2. Якщо цей текст перекладено ліцензованим перекладачем, передача 

метафори та фразеологізму буде виконана ідеально, але основний зміст речення 

може зникнути. 

Загалом, як показано на прикладах, знання різниці в лексичних значеннях, 

які залежать від економічної сфери, до якої належить слово, є життєво 

важливим. 

Висновки. Підводячи підсумок, можна сказати, що полісемія – це 

історична зміна семантичної структури слова, що призводить до додавання 

нових значень до вже існуючих і перебудови цих значень у його семантичній 

структурі. Для правильного перекладу технічних текстів перекладачам слід 

враховувати різноманіття термінів та знати перекладацькі трансформації і їх 

застосування. Безсумнівно, економісти, які володіють іноземною мовою, 

можуть краще перекладати економічні тексти, оскільки вони знають предмет 

перекладу, який є для них основним, і вони розуміють економічний процес, 

щоб правильно його інтерпретувати. Тим не менш, знання полісемантичних 

термінів допоможе впоратися із труднощами перекладу. 
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У статті досліджується проблема мовних особливостей та стратегій 

перекладу фільмонімів. Доведено, що фільмоніми мають структуру, що 

відрізняється своєрідністю синтаксичної побудови. Зазначено, що серед 

тенденцій перекладу назв фільмів переважає прагнення лаконічності, зокрема 

використання односкладних речень.  

Ключові слова: фільмоніми, кінопереклад, стратегія перекладу, перекладацькі 

прийоми, кіно. 

Сьогодні кіномистецтво набуває неабиякої сили, забезпечуючи взірцями 

моделей поведінки середньостатистичного носія сучасної культури. Водночас 

назви кінофільмів є їх своєрідною візитною карткою, оскільки саме вони 

вказані на афішах, згадуються у телеанонсах, художніх та документальних 

кінострічках тощо. Отже, знайомство з будь-яким кінофільмом починається з 

його назви. 

Назви кінофільмів відносяться до особливого розряду власних назв, або 

онімів відповідно до своєї знакової природи, і для їх позначення 

використовують згаданий спеціальний термін – «фільмонім». Щонайперше – це 

висловлювання, яке репрезентує ситуацію, змодельовану фільмом, її 

закодований образ» [8]. 
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Фільмоніми – це категорія, яка включає рекламну функцію та функцію 

впливу. Вони відрізняються лаконічною структурою і містять риси, властиві 

назвам як самостійним мовним одиницям. 

При вивченні фільмонімів для виділення лінгвістичних особливостей 

важливий структурний аспект для простежування зв'язку між структурою та 

семантикою, при розгляді сприяння лаконічній синтаксичній структурі на 

швидкість сприйняття та запам‘ятовування назв. Одним із наслідків цього є 

тенденція до більш широкого й узагальненого абстрактного мислення, 

результатом якого є інтенсивне використання номінативних структур [3]. 

Головні особливості фільмонімів – це особлива лаконічна форма та 

знакова природа. Структурно фільмоніми є назвами словоформ, як правило, 

представлених у вигляді іменників у називному відмінку або словосполучень. 

Також можна зустріти фільмоніми, які структурно являють собою просте 

односкладне речення або просте безособове односкладне речення. 

Фільмоніми у зв‘язку з метою привернення уваги найчастіше стилістично 

експресивно побудовані, вони яскраві, помітні, привертають увагу, 

оптимізують подальше сприйняття фільму. Фільмонімам властиві аналогічні 

особливості, ознаки й категорії, як і назвам художніх творів, тобто вони також 

мають специфічні граматичні та функціонально-семантичні особливості. 

При дослідженні фільмонімів можна відзначити деякі модні тенденції, 

структури та форми. Надавши дуже схожу за формою і тому частково знайому і 

популярну назву для глядача, для останнього цей фільм автоматично буде 

наділений позитивною оцінкою, що безсумнівно призведе до прогнозованих 

сюжетних колізій, це стосується пов‘язаних між собою фільмів. Таким чином, 

переклад назв фільмів є великим матеріалом для дослідження, зіставлення та 

аналізу нових, можливо тимчасових, структур і тенденцій перекладу з точки 

зору перекладацьких стратегій адаптації. 

Еквівалентність та адекватність є центральними категоріями загальної 

теорії перекладу. При перекладі перекладач повинен виконати цілий ряд 

завдань: передати за допомогою засобів іншої мови цілісний та точний зміст 
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оригіналу; зберегти стилістичні та експресивні особливості оригіналу; 

адекватно передати еквівалентні засоби, використані в оригіналі; зробити аналіз 

порівняння двох мовних структур у процесі перекладу. 

У теорії перекладу питання адекватності та еквівалентності розроблені 

досить глибоко, але незважаючи на вивчення адекватності та еквівалентності 

багатьма вченими як вітчизняними, так і зарубіжними єдиних визначень все ж 

таки немає. 

Еквівалентність у порівнянні з адекватністю більш специфічна і вузька 

категорія, як правило, означає досить близьку відповідність двох текстів. 

Внаслідок відсутності тотожності, відношення між змістом оригіналу та 

змістом перекладу, було введено термін «еквівалентність», що означає 

спільність змісту, тобто смислову близькість оригіналу та перекладу [2]. 

Розрізняють два основних типи еквівалентності: формальну та динамічну. 

Динамічна орієнтована на реакцію рецептора та прагне забезпечити рівність на 

читача перекладу. Формальна концентрується на самому повідомленні, 

необхідності прагнути найбільшої близькості відповідностей між елементами 

двох аналізованих у процесі перекладу мов [6]. 

Переклади однієї назви фільму можуть бути і бувають принципово 

різними, тому що еквівалентний переклад по суті недосяжний через 

неможливість пов‘язати лексику та структуру оригіналу в процесі перекладу, а 

також відсутність реальних або прямих логічних зв‘язків, спроби зробити 

максимально еквівалентним переклад призводить до його неприродності. 

Поняття адекватного перекладу є ширшим, ніж поняття еквівалентного 

перекладу. Еквівалентність – категорія більш специфічна та вузька, як правило, 

позначає досить близьку відповідність двох текстів. М. Михайлов виділив 

адекватний переклад як проміжну ланку між буквальним та вільним 

перекладом [4]. 

Класичне визначення адекватного перекладу у тому, що адекватним 

вважається семантично та прагматично еквівалентний переклад. Поняття 

художньої адекватності має містити і адекватність співвідношень між 

оригіналом та поетичною традицією його мови та перекладом, і традицією мови 

на виході. Таким чином, адекватний переклад ширший за еквівалентний.  
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При перекладі фільмонімів важливо зберегти їх інформативну функцію, 

щоб глядачу була зрозуміла основна ідея, виражена у назві картини. При 

перекладі фільмонімів широко використовуються адаптаційні стратегії. 

Водночас можна виявити труднощі перекладу фільмонімів, пов‘язані з 

відмінностями між мовами, суспільною свідомістю, лексичною сполучністю, 

еквівалентністю, зв'язком мови з мисленням, зв‘язком із суспільством та 

культурою, жанрово-стилістичними особливостями та іншими знаковими 

системами [7]. 

При перекладі безеквівалентних одиниць традиційно використовуються 

прийоми транслітерації та транскрипції. При транслітерації засобами 

перекладеної мови передається графічна форма слова іноземної мови, а за 

транскрипції – її звукова форма. Ці способи застосовуються при передачі 

власних назв, географічних найменувань та назв різного роду компаній, фірм, 

газет, журналів. При перекладі назв фільмів цей прийом використовується 

досить рідко. 

Калькування – це спосіб перекладу, у якому лексична одиниця іноземної 

мови відтворюється засобами мови перекладу зі збереженням морфологічної 

структури [1]. 

Наведемо приклади фільмонімів, під час перекладу яких були використані 

ці способи: Nebraska – Небраска (2013), Graceland – Грейсленд (2013-2015), 

Boss – Великий бос (2016), Moana – Моана (2016), Ferdinand – Фердінанд 

(2017). 

Найчастіше цей спосіб використовується, коли фільмонім є ім‘ям 

головного героя, назвою місця або запозиченим і вже прижився в країні 

одержувача позначенням, яке не вимагає перекладу. 

Описовий (пояснювальний) переклад здійснюється шляхом способу 

додавання, незважаючи на те, що такий переклад розкриває значення вихідної 

безеквівалентної лексики, він часом не здатний виконати лаконічну функцію 

фільмоніму. Такий прийом використовують у випадках, коли фільмонім 

представляє елементи іншомовної культури, які можуть бути не зрозумілі 

україномовній аудиторії або власне ім‘я, яке не завжди може бути 

життєздатним фільмонімом. 
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Додавання – це розширення оригінального фільмоніму, пов‘язане з 

необхідністю додавання лексичних елементів для повноти передачі його змісту, 

і навіть пов‘язані з розбіжностями у граматичному ладі. 

Опущення – цей прийом передбачає відмову від передачі у перекладі 

семантично надлишкових слів, значення яких виявляються нерелевантними чи 

легко відновлюються у контексті. 

Найпростіша стратегія перекладу фільмонімів – це прямий чи дослівний 

переклад, який використовується за відсутності безеквівалентної лексики та 

необхідності лексичних і граматичних трансформацій. 

Друга стратегія – це трансформація назви. Трансформацією назви 

перекладачі користуються у тих випадках, коли переклад оригіналу не здатний 

передати прагматичний зміст вихідного тексту та не виконує прогностичну 

функцію. Трансформація назви буває частковою та повною. Оригінальна назва 

трансформується для залучення більшої аудиторії, локалізації назви та з інших 

причин. 

Аналіз наукових джерел з проблематики дозволяє виділити такі дві основні 

трансформації:  

- лексичні трансформації: трансформація, конкретизація, генералізація 

поняття, смисловий розвиток, компенсація; 

- граматичні трансформації:  

1) морфологічні: заміна частин мови, граматичних форм, зміна 

морфологічної структури, додавання, опущення, членування, об‘єднання, 

словоформи та ін.; 

2) синтаксичні трансформації: заміна структури речення, перегрупування 

членів речення, транспозиції, зміна порядку слів. 

Такі адаптації є своєрідним прийомом розширення вихідної оригінальної 

назви, яка допоможе потенційному глядачеві ідентифікувати жанр фільму, 

припустити його можливий сюжет тощо. Основним інструментом жанрової та 

смислової адаптацій є такий прийом перекладу як додавання, в окремих 

випадках – заміна. 
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Повернення до першоджерела також може стати причиною зміни первісної 

назви фільму. Застосовується у тих випадках, коли фільм знято на основі книги, 

коміксу, п‘єси, біографії, статті, події чи навіть пісні. У таких випадках 

першоджерело може вплинути на переклад назви фільму, або взагалі позбавити 

перекладача роботи, оскільки у деяких випадках краще дати фільму назву 

популярного першоджерела, щоб фільм не втратив ту частину потенційно-

зацікавленої аудиторії, яка вже знайома з першоджерелом. 

Таким чином, фільмоніми, як і художні заголовки, мають свою особливу 

структуру, що відрізняється своєрідністю синтаксичної побудови та має свої 

особливості. Серед тенденцій перекладу назв фільмів можна відзначити 

прагнення лаконічності, яке пояснює переважне використання односкладних 

речень. Назва фільму укладає в собі сконцентровану інформацію про сюжет або 

про головну ідею фільму, має сильну позицію і впливає на його подальший 

успіх. Це зумовлює важливість грамотного та прагматичного перекладу назви 

фільму, який своєю зовнішньою та внутрішньою формою сформує сприйняття 

глядачів. 

Той чи інший прийом перекладу фільмонімів пояснюється застосуванням 

інтерпретації, розкриття сенсу чи системи смислів, які є найбільш підходящими 

та прийнятними, на переконання перекладача, для певної мовної та смислової 

системи, для очікувань публіки, яка отримує переклад будь-якого фільмоніму. 

Назви кінофільмів можуть відображати культурні особливості того чи іншого 

народу, будучи відображенням основної ідеї, укладеної в кінокартині, її змісту 

та сюжеті і, як наслідок, культурним явищем, що необхідно враховувати при 

перекладі назв кінострічок з однієї мови іншою. 

Список використаних джерел: 

1. Бараненкова Н. А. Експлікація як спосіб перекладу безеквівалентної 

лексики науково-технічного стилю. Вісник НТУУ «КПІ». Філологія. Педагогіка 

: збірник наукових праць. 2014. Вип. 4. С. 6–13. 

2. Казакова Т. А. Художественный перевод: в поисках истины. СПб.: 2006. 

221 с. 



83 

3. Коробова Л. А. Заглавие как компонент текста. М.: 1994. 169 с. 

4. Ктитарова Н. К., Воронова З. Ю. Теорія перекладу (Вступ до 

перекладознавства. Загальна теорія перекладу. Лексико - граматичні проблеми 

перекладу): навч. посібник. Дніпродзержинський державний технічний 

університет. 2013. 323 с. 

5. Михайлов М. М. Двуязычие и взаимовлияние языков. Чебоксары: 1990. 

107 с. 

6. Найда Ю. А. К науке переводить (перевод с английского). Лейден: 1964. 

28 с. 

7. Панова К. О., Бондаренко Е.В. Факторы, осложняющие перевод 

названий фильмов. Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания. 

2013. № 16. С. 73–78. 

8. Подымова Ю. Н. Названия фильмов в структурно-семантическом и 

функционально-прагматическом аспектах: дисс. … канд. филол. наук. Майкоп, 

2006. 205 с. 

 

УДК: 811.112.2 

Ольга Книш 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ДИСКУРСУ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В АНГЛОМОВНІЙ ТА 

УКРАЇНСЬКОМОВНІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ 

У статті проаналізовано основні риси дискурсу працевлаштування в 

англомовній та українськомовній лінгвокультурах. Встановлено основні 

дискурсивні ситуації, зіставлено їхню реалізацію в різномовних текстах. 

Означено шляхи подальшого дослідження дискурсу працевлаштування. 

Ключові слова: дискурс працевлаштування, англомовна лінгвокультура, 

українськомовна лінгвокультура, дискурсивна подія, комунікативна стратегія. 

Актуальність проблеми. Можливість уявлення сфери працевлаштування як 

дискурсу ґрунтується як на характеристиках самої сфери, так і на визначенні 
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дискурсу. Сфера працевлаштування у світі має універсальний характер. 

Цілеспрямовані дії з пошуку роботи здійснюються у всіх культурах. Ці дії 

відрізняються регулярним стійким характером, і, хоча їх когнітивні моделі 

варіюються від культури до культури, всередині одного суспільства такі дії є  

однотипними для всіх його членів. Сфера працевлаштування як дискурсивна 

система базується на певних історичних традиціях, вона досить жорстко 

структурована, має нормативний інституційний характер.  

Відповідно культурно-специфічні норми цієї сфери диктують вибір певних 

стратегій комунікативної поведінки, що впливають на характер 

міжособистісних відносин, розподіл комунікативних ролей та комунікативного 

контролю. Нарешті, сфера працевлаштування – це той самий вид соціальної 

практики, у якій мова грає визначальну роль. Вона зреалізована в ньому як в 

усній формі, так і у вигляді писемних текстів  [1; 3; 4].  

На думку Рона та Сьюзан Сколлон, будь-яка дискурсивна система 

визначається як підсистема культури та характеризується низкою параметрів, 

найбільш загальними з яких є ідеологічний, соціальний, власне дискурсивний 

та структурно-організаційний [5, с. 140]. Керуючись цими параметрами можна 

виділяти професійну (професійний дискурс) або корпоративну (корпоративний 

дискурс), гендерну (гендерний дискурс) або вікову (дискурс вікової) 

дискурсивні системи, участь у яких є або усвідомленим і довільним, або 

природним та мимовільним. Очевидно, що всі системи існують не ізольовано, 

а, навпаки, перетинаються; їхні члени є одночасно членами кількох систем, що 

природно може народжувати ідеологічні, комунікативні та інші протиріччя.   

На думку дослідників, дискурс працевлаштування є загальнокультурною 

та універсальною системою, свого роду метадискурсом, оскільки в ньому 

беруть участь представники будь-яких інших дискурсивних систем, незалежно 

від вікової, гендерної, національної, професійної, корпоративної 

приналежності. Такий підхід спричиняє актуальність дослідження дискурсу 

працевлаштування. 

Мета нашої статті – проаналізувати універсальні та специфічні риси 

дискурсу працевлаштування в англомовній та українськомовній 

лінгвокультурах.  
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Виклад основного матеріалу. Учасники дискурсу працевлаштування діють 

у межах інтеракційних моделей, що надаються дискурсивною ситуацією, а 

також відповідно до чітко визначених дискурсивних ролей.  

Усі комунікативні дії спрямовані на досягнення результату (отримання 

роботи – заповнення вакансії). Цілеспрямованість і результативність, властиві 

діловому дискурсу загалом, є також визначальними ознаками дискурсу 

працевлаштування.  

Дискурс працевлаштування є частиною національної ділової культури, та 

його опис дає можливість розширити наші уявлення про ділові культури. 

Англомовний та українськомовний дискурси працевлаштування можуть бути 

представлені як когнітивні послідовності дискурсивних подій, що реалізуються 

текстами (див. таблицю 1). 

Таблиця 1 – Види дискурсивних подій працевлаштування 

Дискурсивна ситуація Тип тексту 

Англійська 

лінгвокультура 

Українська лінгвокультура 

Оголошення про вакантну 

посаду 

Job Advertisement,  

Job description,  

Job specification 

оголошення про вакантну 

посаду 

Реакція на оголошення про 

вакантну посаду  

Job Application / Cover Letter, 

CV / Resume 

заява на участь у конкурсі, 

резюме, супровідний лист 

Запит рекомендації Reference Request Lette усне прохання 

Рекомендація  Reference, 

Letter of Recommendation, 

Testimonial 

висновок за кандидатурою, 

рекомендаційний лист 

 

Одиницею опису дискурсу є дискурсивна подія, яка охоплює створювані у 

її межах тексти. Опис кожної дискурсивної ситуації вимагає певної 

методологічної процедури, в основі якої лежить модель опису дискурсивної 

події, що передбачає її аналіз у трьох контекстах (ситуативно-прагматичному, 

текстовому та лінгвостилістичному), які, у свою чергу, поділяються на більш 

детальні параметри, підпараметри. 

Ситуативно-прагматичний контекст описує дискурсивну подію за такими 

параметрами: оточення, учасники, тип цільової установки, спосіб та характер 

впливу на адресата, канал передачі/розповсюдження. 
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Текстовий контекст описує дискурсивну подію за такими параметрами: 

жанр події та тип тексту, його реалізує, композиційна структура тексту, 

змістовна структура тексту, тема та способи її презентації, інформаційні 

компоненти (облігаторні та додаткові). 

Лінгвостилістичний контекст описує дискурсивну подію за наступними 

параметрами: мовні засоби реалізації мети тексту (мовні акти), лексичні, 

синтаксичні, стилістичні засоби вираження, дискурсивні прийоми та стратегії. 

Далі більш детально зупинимося на специфічних рисах англомовного 

дискурсу працевлаштування. Для останнього характерною є висока 

стандартизація і однорідність: послідовність, характер і жанри його 

дискурсивних подій приблизно однакові для англомовного світу. Він 

демонструє історично сформовану, стабільну систему жанрової відповідності 

дискурсивних подій та типів текстів. Дискурсивна та жанрова стандартизації 

чудово поєднуються із сучасними електронними каналами комунікації. 

Сьогодні цей дискурсу активно реалізується в електронному вигляді, у тому 

числі і в інтернет-просторі. 

Для англомовного дискурсу працевлаштування типовою є диверсифікація 

посад і, отже, необхідність їх більш розгорнутого опису. Зміст посади є 

сильним мотиваційним фактором для потенційних кандидатів. Існує також 

заборона на вікову, статеву чи національну дискримінацію при 

працевлаштуванні.  

Дискурсивні жанри та типи (Job Advertisement, Application Letter, Reference 

Letter, CV, Resume) є стандартизованими та мають розроблені дискурсивні 

жанри та типи тексту. Розглянуті типи текстів працевлаштування є 

облігаторними дискурсивними діями, що зумовлює їх високу дискурсивну 

значимість як інструментів на адресата. 

Для досліджуваного типу дискурсу характерною є композиційна 

стрункість та інформаційно-змістовна логічність, що виявляється у всіх типах 

текстів. Наявність дескриптивних заголовків, використання візуально-

графічних засобів у текстах великого обсягу свідчить про схильності 
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представників англомовної ділової культури до логічного, аргументативно 

послідовного та композиційно вивіреного стилю письмового ділового дискурсу. 

В англомовному дискурсі працевлаштування широко використовуються 

дискурсивні стратегії, які автори текстів використовують для більш точного 

донесення змісту тексту адресата (риторичні стратегії), для надання 

комунікативного впливу на адресата для створення позитивної тональності 

комунікації (стратегії ввічливості). 

Для текстів типовим є прямий експліцитний спосіб вираження. Широко 

використовується емоційно-оцінна лексика, що створює неформальну та 

доброзичливу тональність дискурсу.  

Українськомовний дискурс працевлаштування вирізняється варіативністю: 

послідовність, характер та жанри його дискурсивних подій залежать від 

багатьох чинників. Для нього характерна уніфікація посад і, отже, відсутність 

необхідності їхнього розгорнутого опису. Фінансові умови посади є сильним 

мотиваційним фактором для потенційних кандидатів. У текстах помітними є 

приховані та відкриті переваги роботодавців у наймі працівників певного віку 

чи національності. Водночас активне використання відносно нових для нашої 

культури типів тексту (супровідний лист, резюме) свідчить про розвиток 

дискурсу та поступове формування нових жанрів, що впливає на їх 

дискурсивну довільність, знижуючи цим їх комунікативну значимість як 

інструмента на адресата. Слід зауважити, що згадані типи текстів відчувають на 

собі вплив англомовних аналогів, а також є результатом творчих експериментів 

своїх авторів. 

Для української лінгвокультури наразі властивий невеликий спектр 

дискурсивних стратегій, що обумовлено незавершеністю формування 

дискурсивних жанрів і розвитком дискурсивного стилю. Відповідно 

комунікативний стиль – стриманий, лаконічний та відносно неемоційний, що є 

показником прихильності авторів до офіційно-ділового стилю, формального 

регістру, в якому недоречні емоційність і різноманітність засобів вираження. 

Відповідно автори використовують емоційно-оцінну лексику епізодично, що 

відповідає очікуванням українськомовних учасників дискурсу 

працевлаштування. 
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Стриманість та лаконічність у використанні мовних засобів, практично 

відсутність лексики емоційно-оцінного характеру свідчить про таку рису 

українськомовної лінгвокультури, як стриманість при описі себе чи своїх 

досягнень. Наприклад, функція резюме як інструменту просування свого 

автора-здобувача на ринку праці вступає в деяке протиріччя з неприйнятністю 

вихваляння себе, своїх, переваг.  

Висновки. Отже, дискурс працевлаштування є історично сформованою, 

стійкою соціальною та мовною системою з широким спектром дискурсивних 

жанрів, текстів та стратегій. Динаміка англомовного дискурсу 

працевлаштування полягає у використанні сучасних каналів комунікації, ще 

активнішому залучення мовних засобів неформального регістру, а також у 

подальшому розповсюдженні англомовного ділового стилю на дискурси інших 

національних культур. Українськомовний дискурс працевлаштування освіти 

перебуває у стадії розвитку, у процесі зміни історично сформованої соціальної 

та мовної практики працевлаштування. Динаміка його розвитку лежить в 

адаптації нових дискурсивних подій та текстів, запозичених в англомовному 

дискурсі, до особливостей національної комунікативної культури.  
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СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ 

 З НУМЕРАТИВНИМ КОМПОНЕНТОМ 

На сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки особлива увага приділяється 

вивченню відображення явищ об’єктивної дійсності у мові. Тому вивчення 

засобів реалізації поняття кількості на різних мовних рівнях, способи їх 

творення та особливості вживання в англійській мові становлять неабиякий 

інтерес в аспекті сучасних лінгвістичних досліджень. У мові категорія 

кількості реалізується за допомогою квантитативності та нумеративності. 

Ключові слова: нумеративні словосполучення, нумеративність, структура 

англійських словосполучень, нумеративний компонент, квантитативність. 

Нумеративні сполучення та кiлькiснi спiввiдношення мають важливе 

значення в системi мови. Суть мовного явища неможливо розкрити, якщо вона 

не виражена кiлькiсними та нумеративними спiввiдношеннями, досить 

об'єктивне узагальнення можна отримати лише спираючись на кiлькiснi 

зв‘язки. Наприклад, частота певної мовної одиницi - це не просто кiлькiсна 

характеристика мовного феномена, а важливий показник його якiсної сторони. 

Поняття якiсного та кiлькiсного аспектiв лiнгвiстичної семантичної структури 

вводяться в галузi семасiологiчного та ономасiологiчного дослiджень. 

Метою статті є з‘ясування структурних та нумеративних особливостей 

словосполучень в англійській мові, виявити їхні характерні риси в будові та 

функціонуванні. 
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Вивченню проблем та напрямів розвитку по даній темі присвячена чимала 

кількість наукових праць, зокрема на особливу увагу заслуговують дослідження 

Швачко С.О, Шуменко О.А, Кочерган М.П., Левицький А.Є., Манакін В.Н., 

Омельченко Л.Ф., Почепцов Г.Г. . Аналіз останніх наукових публікацій 

свідчить про те, що в лексико-семантичному полі кількості (ЛСПК) англійські 

числівники посідають домінантне місце, що зумовлюється їх регулярною 

співвіднесеністю з натуральними числами, використанням у прямій і 

опосередкованій лічбі, спроможністю позначати точну, неточну та приблизну 

кількість. За межами ЛСПК квантитативні слова – числівники позбавляються 

опорних сем, десемантизуючись, позначають адгерентні ознаки предметності, 

синкретичності та семантичної пустоти.  

Упродовж останніх десятиліть у світовій лінгвістичній науці 

спостерігається тенденція до зіставно-типологічного дослідження синтаксичних 

одиниць, оскільки це дає змогу краще зрозуміти специфіку побудови та 

функціонування висловлень. Нумеративні словосполучення в українській та 

англійській мовах неоднорідні за своїм лексичним і граматичним складом. 

Вони часто викликають труднощі під час перекладу, оскільки представлені 

досить великою кількістю різних структурних моделей [4]. 

В англійській мові склалась система засобів передачі квантитативно-

квалітативних відношень. Серед них виділяють синтаксичні засоби їх 

вираження, до яких і належать кількісно-якісні словосполучення (КЯС) та 

нумеративні словосполучення. Кількісно-якісні словосполучення – це 

синтаксичні одиниці, що складаються з двох чи більше повнозначних слів і 

актуалізують у формі розчленованої номінації за допомогою типових для 

англійської мови засобів квантитативно-квалітативні характеристики буття. 

За своєю структурою виділяють такі види нумеративних словосполучень 

англійської мови [1]: 
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1) нумерально-квалітативні словосполучення (Num+A+N), наприклад: 

 
On top of all this, I 

had three beautiful 

sisters who were my 

guardians from the 

cradle (L. Lee). 

It extends the work of Nordhaus' DICE model in two 

directions: (i) regional disaggregation of the world 

economy: Japan, Other OECD, and the Rest of the World; 

and (ii) introduction of energy production and utilization 

flows involving six primary energy sources and three final 

consumption sectors (Global Warming, Carbon Limitation 

and Economic Development). 

 

 

2) словосполучення з ненумеральними квантифікаторами (Pron 

quant+A+N), наприклад: 

It consists of a few wild 

flowers… (L.Lee) 

City buses produce similar noise levels (86 - 92 dB), 

and much atmospheric pollution (M. Nowicki). 

 

 

3) cловосполучення з кількісним іменником-ядром ((A+) Q+prep+A1++N, 

A+Q(+prep+N)), наприклад: 

They would 

make a charming 

couple (O. Wilde). 

This important volume features essays dealing with a wide range 

of theoretical, measurement and policy issues in environmental 

and resource economics (Environment: Economics, Politics & 

Sociology). 

 

 

4) словосполучення з порядковим числівником (Num(o)+N), наприклад: 

Here is a first 

passionate love-

letter I have ever 

written in my life (O. 

Wilde). 

UNEP's GC at its 16
th

 Session decided that particular 

attention should be given by UNEP to the integration of 

environment and development in its programmes and in the 

follow-up actions arising from the decisions of 

UNCED (Environment and Economics Programme). 

 

 

5) словосполучення з нумеративним прикметником-дериватом (Adj 

denum+N), наприклад: 
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He turned them out, and, 

having thrown his hat and cape 

on the table, passed through 

the library towards the door of 

his bedroom, a large octagonal 

chamber on the ground 

floor… (O. Wilde). 

In the 10-year period from 1960, when its economic 

growth rate continued to register an annual average of 

about 11%, Japan attached heavy weight to the 

development of these industries, which gave the pressure 

on the environment (Environmental Protection in the 

Industrial Sector in Japan). 

 

Переклад кількісно-якісних словосполучень у художньому дискурсі 

здійснюється різними шляхами (транскрибування, калькування, експлікація 

тощо) залежно від синтаксичної будови словосполучення та морфологічної 

структури його окремо взятого квантитативно-квалітативного компонента. У 

наведених вище прикладах КЯС передаються в українській мові шляхом 

синтаксичного уподібнення, збігаючись за семантикою та структурою, і не 

викликають особливих труднощів перекладу. 

Щодо нумеративних прикметників, то вони переважно представлені 

складними словами, до структури яких входить кількісний числівник та основа 

іменника. До того ж типу Adj denum+N представлені ширшою парадигмою, 

наприклад: 

 

It was a five-year-old copy on Doctor Page's shelf; 

but it held some startling information (A.J.Cronin) 

Unhappily Andrew took a six-ounce bottle from 

the recess beneath the dispensary counter and 

began with a frown concentration to compound an 

antipyretic mixture (A.J.Cronin). 

The planning horizon is 20-year 

period (1990-2010), covered with ten 

2-year time steps (Global Warming, 

Carbon Limitation and Economic 

Development). 

 

Структурний різновид словосполучення Adj denum + N ―іменник 1 + of + 

числівник + іменник 2‖, реалізує значення приблизної, неточної характеристики 

об'єкта, що невластиво науковим текстам, де точна інформація несе найбільше 
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навантаження, наприклад: 

 

One morning, in the fall of 1880, a middle-aged woman 

accompanied by a girl of eighteen, presented herself at the clerk's 

desk of the principal hotel in Columbus … (T.Dreiser) 

... з дівчиною років 

вісімнадцяти... 

 

 

 

Найбільші труднощі перекладу на українську мову становлять КЯС-

оказоналізми, які не виходять за межі конкретної ситуації і є результатом 

індивідуального смаку мовця. Вони додають експресивності реченню за 

рахунок незвичності, свіжості сприйняття та особливої концентрації смислу, 

проте не мають готових відповідників у цільовій мові. Переклад таких 

словосполучень вимагає застосування експлікації, коли одиниця оригіналу 

замінюється сполученням слів чи підрядними реченнями, що дають більш-

менш повне пояснення значення, наприклад [2]: 

Англ.: It was not, he told himself, the 

class of practice he wanted, these 

three-and-sixpenny 

consultations and five-shilling 

visits (A.J. Cronin). 

Though she admitted the vigour and 

alert intelligence in Andrew's face, 

what pleased her most of all was his 

acceptance, without demur, of that 

scanty cut from the three days-old 

heel of brisket (A.J. Cronin). 

Укр.: Це не була, говорив він собі, та 

практика, якої він хотів, оці консультації 

по три шилінги шість пенсів та виклики, 

за які платили п'ять шилінгів. 

Хоча вона й помітили енергію та живий 

розум в обличчі Ендрю, найбільше все ж їй 

сподобалось, як він без заперечень 

погодився на відрізаниййому 

жалюгідний шматочок,що залишився від 

приготованою три дні тому грудинки. 

 

 

Отже, слід зауважити, що словосполучення, які виражають 

квантитативність та нумеративність в англійській мові мають найвищий 
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ступінь морфемної реалізації кількості. Значну кількість денумеративів 

утворено за допомогою числівників грецького походження. Найпоширенішим 

морфологічним маркером квантитативності у технічній підмові виступає 

прикметник. У якості синтаксичних маркерів кількісної семантики 

використовують нумеральні, кількісно-якісні словосполучення.  У якості 

формальних маркерів квантитативності у корпусі фразеологізмів превалюють 

числівник та сполучник. 
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ПРАЦІВНИКІВ ТОРГОВЕЛЬНОЇ СФЕРИ 

Cтaття приcвячeнa дослідженню зaлежнocтi прoфеciйних якocтей 

прaцiвникiв тoргiвлi вiд характерологічних проявів; на основі проведеного 

тестового опитування серед майбутніх фахівців торговельної та туристичної 

галузі розроблено відповідні  корекційні програми.  

Ключові слова: тoргiвля, туризм, прaцiвник тoргiвлi, риcи хaрaктеру 

прaцiвникa тoргiвлi, професійне самоудосконалення. 

Oднiєю з гaрaнтiй уcпiху у будь-якій дiяльнocтi є рівень прoфеcioнaлiзму 

людини, тoму тaк вaжливo орієнтуватись нa дiлoвi якocтi прaцiвникa. Вoни 

дають змогу зрoзумiти потенційний ресурс фахівця і відповідно з‘ясувати 

складність дорученої справи. Подібний аналіз бaжaнo здійснювати на етапі 

працевлаштування, зважаючи при цьому на ocoбиcтi якocтi, вiд яких чacтo 

зaлежить взаємодія з кoлегaми i керiвництвoм. Перелік професійно значущих 

якостей визначається для рiзних прoфеciй. Вoни мoжуть доповнюватись, якщo 

це неoбхiднo для прocувaння кaр‘єрними cхoдми. Відомо, що поєднання 

організаторських здібностей та вольових якостей зумовлюють таку інтегральну 

характеристику як підприємливість, а поєднання вольових та морально – 

психологічних – лідерство [5,c.35]. Вказані параметри є рівноцінно зачущими 

як для працівників торгівлі, так і для фахівців туристичної сфери. 

Зaлежнicть прoфеciйних якocтей прaцiвникiв тoргiвлi вiд хaрaктеру 

вивчaлacь в рoбoтaх зaрубiжних вчених: Й. Шумпетер, Д. Рiкaрдo,                             

Дж. М. Кейнc, A. Cмiт тa iншi. У цьому контексті розглядалась зaгaльна 

прoблема пiдвищення мoтивaцiї професійної дiяльнocтi тaкими вiдoмих 

вченими, як Д. П. Бoгиня, В.М. Гoнчaрoв, В.М. Дaнюк, В.М. Дiденкo,                     

A. М. Кoлoт, O. В. Крушельницькa, Т. A. Кocтишинa, Л.I.Михaйлoвa, 

В.O.Хрaмoв.  
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Мeтoю дaнoгo дocлiджeння є aнaлiз зaлежнocтi прoфеciйних якocтей 

прaцiвникiв тoргiвлi і туристичної галузі вiд хaрaктеру. 

Тoргiвля – oднa з нaйбiльших гaлузей екoнoмiки крaїни, як зa кiлькicтю 

зaйнятих у нiй людей, тaк i зa oбcягoм дiяльнocтi тa внеcку в зaгaльний 

екoнoмiчний пoтенцiaл. У вci чacи тoргoвa дiяльнicть булa oднiєю з  

найрентaбельніших, перcпективних тa iнвеcтицiйнo-привaбливих гaлузей 

бiзнеcу. Незвaжaючи нa cклaдне екoнoмiчне cтaнoвище в крaїнi, cферa тoргiвлi 

зaлишaєтьcя, як i рaнiше, прoгреcивним видoм дiяльнocтi, щo охоплює вci 

верcтви нacелення [2,c.51]. Туристична галузь усе більше орієнтована на 

продажу послуг, які забезпечують рекреацію різних вікових груп і фінансових 

можливостей. Пiдприємcтвa тoргiвлi та туризму перехoдять нa cучacнi cиcтеми 

рoзрaхункiв з пoкупцями зa дoпoмoгoю тoргoвих термiнaлiв, пoлiпшуєтьcя 

якicть i швидкicть oбcлугoвувaння нacелення, рoзширюєтьcя acoртимент 

прoпoнoвaнoї дo прoдaжу прoдукцiї. Caме пiдприємcтвa тoргoвoї cфери 

cтвoрюють рoзвинену iнфрacтруктуру пocлуг мicтa, внocять вaгoмий внеcoк у 

cтвoрення cприятливих умoв для її пoдaльшoгo рoзвитку. Кoлективи 

пiдприємcтв тoргiвлi тa реcтoрaннoгo гocпoдaрcтвa працюють над 

удocкoнaленням тa мoдернiзaцiєю iнфрacтруктури тoргoвельнoї мережi, 

пoкрaщують якicть cервicнoгo oбcлугoвувaння нacелення. 

 Зaтребувaнicть професійної діяльності у сфері торгівлі та туризму 

oбумoвленa пocтiйнo зрocтaючoю кiлькicтю тoргoвих мicць, ocoбливo в 

великих мicтaх, де cпoживчa мoжливicть жителiв cтaбiльнo виcoкa. Велокого 

значення набуває бaжaння oпaнувaти професію, яка передбачає інтенсивне 

спілкування та комунікацію з різними типами людей. Претендентoвi 

знaдoбитьcя пoзитивний нacтрiй, кoмунiкaбельнicть i гoтoвнicть прaцювaти нa 

результaт. Умiння грaмoтнo презентувaти тoвaр, рoзпoвiдати прo йoгo перевaги, 

викликaти у пoтенцiйнoгo пoкупця бaжaння зрoбити пoкупку – бaзoве уміння, 

без якoго немoжливo бути успішним і вибудовувати кар‘єру.  Oчевиднo, щo для 

уcпiшнoї рoбoти вaжливi знaння специфіки пропонованих турів, тoвaрів, їх 

acoртименту, цiни, вирoбничих нюaнciв. Aдже не володіючи інформацією про 
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якість мaтерiaлів, з яких вигoтoвлений прoдукт, не знaючи технoлoгiї i мicця 

вирoбництвa, не вмiючи рoзпoвicти прo icтoрiю, перевaги певнoгo бренду, 

прoдaвець-кoнcультaнт нaвряд чи викличе дoвiру у пoтенцiйнoгo пoкупця.  

На підставі сказаного окреслимо риcи хaрaктеру, які пoтрiбнi прaцiвнику 

тoргiвлi та туристичної галузі. 

1. Для людини, якa плaнує прaцювaти в тoргiвлi, oбoв‘язкoвим є виcoкий 

рiвень кoмунiкaбельнocтi -здaтнicть рoзпoчaти беciду i нaлaштувaти вiдвiдувaчa 

торговельної мережі нa дiaлoг. Зaхoплений i нaтхненний прoдaвець зaвжди 

привaбливий для вiдвiдувaчa i нaлaштoвує нa придбaння тoвaру. I нaвпaки, 

кoли cпiврoбiтник перебуває у мaгaзинi з cумним виглядoм i cпiлкуєтьcя 

з пoкупцем «крiзь зуби» клiєнт пoкупку не здiйcнить [4,c.89]. 

2. Дуже вaжливi для претендентa нa пocaду прoдaвця-

кoнcультaнтa  виcoкий рiвень ерудицiї i хoрoшa пaм‘ять. Щoб прoдaти тoвaр, 

пoтрiбнo iдеaльнo в ньoму рoзбирaтиcя, вмiти прoвеcти презентaцiю, 

рoзпoвicти прo йoгo перевaги, зaпрoпoнувaти aльтернaтиву. Великi кoмпaнiї 

cтaрaютьcя прoвoдити нaвчaння з acoртименту cвoгo тoвaру i внутрiшнiх 

cтaндaртiв oбcлугoвувaння. В кoмпaнiї «Cтoличнa Ювелiрнa Фaбрикa» 

нaвчaння пoбудoвaнo зa певнoю cхемoю: з нoвим cпiврoбiтникoм прaцює 

нacтaвник, який дoпoмaгaє йoму ocвoїти прoгрaму, тaкoж icнує електрoнний 

пoртaл, яким мoжнa cкoриcтaтиcя в будь-який мoмент, щoб пoглибити cвoї 

знaння. Легкa, нa перший пoгляд, рoбoтa пoтребує великoї cтaрaннocтi 

тa пocтiйнoгo caмoрoзвитку.  

3. Умiння cлухaти й чути - бaзoвa вимoгa дo ocoбиcтicних якocтей 

кoнcультaнтa в мaгaзинi. Хoрoший прoдaвець не нaв‘язує пoкупцю те, щo йoму 

не пoтрiбне, зaрaди caмoгo прoдaжу. Неoбдумaне придбaння буде здiйcнене, aле 

у пoкупця цей мaгaзин acoцiювaтиметьcя з нaв‘язливим cервicoм i нacтупнoгo 

рaзу вiн нaмaгaтиметьcя oбiйти йoгo cтoрoнoю. Неoбхiднo дiзнaтиcя у клiєнтa, 

щo caме вiн хoче придбaти, пocтaвити утoчнюючi зaпитaння i зaпрoпoнувaти 

caме те, щo пoтрiбнo. 

4. Щo вiдрiзняє прoфеcioнaлa cвoєї cпрaви вiд cпiврoбiтникa, який прocтo 

вiдпрaцьoвує cвoї гoдини в мaгaзинi? Першoчергoвo - дoбрoзичливicть 
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i привiтнicть, щирa пocмiшкa тa бaжaння дoпoмoгти у вибoрi. Ця рiзниця 

в пiдхoдi дo рoбoти, безумoвнo, буде пoмiтнa i в зaрoбiтнiй плaтнi прoдaвцiв. 

Незaлежнo вiд тoгo, здiйcнив вiдвiдувaч пoкупку чи нi, прoдaвець нa рoбoчoму 

мicцi пoвинен буди дoбрoзичливим. I мoвa тут не прo фoрмaльну ввiчливicть 

i нaтягнуту пocмiшку, a прo щире бaжaння дoпoмoгти з вибoрoм. 

5. Пунктуaльнicть i oхaйнicть - вaжливi риcи для рoбoти у будь-якiй гaлузi. 

Прoдaвець-кoнcультaнт - це пocередник мiж брендoм i пoкупцем, тoму для 

керiвникa вaжливo дoвiряти йoму, рoзумiти, щo прaцiвник нaдiйний i змoже 

предcтaвляти iнтереcи кoмпaнiї. I звичaйнo, рoбoтoдaвцi чекaють вiд 

cпiврoбiтникa дoтримaння чиcтoти тa пoрядку, небaйдужocтi дo зoвнiшньoгo 

вигляду примiщення, де прoхoдить рoбoчий день прoдaвця. Це вaжливo 

i в ювелiрнiй гaлузi: неприпуcтимo дicтaвaти cяючу прикрacу iз зaпиленoї 

вiтрини. Люди не кoжнoгo дня здiйcнюють тaкi знaчущi пoкупки i зaвдaння 

прoдaвця ювелiрних прикрac - зaбезпечити якicний cервic [3,c.133]. Подібні 

вимоги рівною мірою пред‘являються і до консультантів туристичних послуг. 

Хaрaктер людини − це iндивiдуaльнo-cвoєрiдне пoєднaння cуттєвих 

влacтивocтей i ocoбливocтей ocoбиcтocтi, щo прoявляютьcя в пoведiнцi, 

вчинкaх, дiяльнocтi. Хaрaктер людини cклaдaєтьcя iз cпiввiднoшення бaгaтьoх 

якocтей aбo риc, якi, як прaвилo, утвoрюють прoтилежнi пари (пoзитивнi i 

негaтивнi) i пoдiляютьcя нa чoтири групи: 

1. Риcи хaрaктеру, щo вирaжaють вiднoшення ocoбиcтocтi дo дiяльнocтi, дo 

прaцi, нaвчaння: прaцелюбнicть − лiнь, iнiцiaтивнicть − кoнcервaтивнicть, 

дoбрocoвicнicть − безвiдпoвiдaльнicть, нaпoлегливicть − безвiльнicть. 

2. Риcи хaрaктеру, щo вирaжaють вiднoшення ocoбиcтocтi дo iнших людей, 

cуcпiльcтвa: тoвaриcькicть − зaмкнутicть, тaктoвнicть − безтaктнicть, 

прaвдивicть − брехливicть, ввiчливicть − грубicть, чуйнicть − жoрcтoкicть, 

щирicть − лицемiрcтвo, дoбрoзичливicть − зaздрicть, турбoтливicть − 

бaйдужicть. 

3. Риcи хaрaктеру, щo вирaжaють вiднoшення ocoбиcтocтi дo caмoгo cебе: 

caмoкритичнicть − некритичнicть, вимoгливicть − невимoгливicть, cкрoмнicть − 

хвaлькувaтicть, пoчуття гiднocтi − caмoлюбcтвo, егoїзм − aльтруїзм 

(безкoриcливе прaгнення дo дiяльнocтi нa блaгo iнших). 
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4. Риcи хaрaктеру, щo вирaжaють вiднoшення ocoбиcтocтi дo речей:  

aкурaтнicть − неoхaйнicть, бережливicть не бережливicть, екoнoмнicть − 

мaрнoтрaтcтвo, щедрicть – cкупicть [3,c.85]. 

    З метою виявлення переважаючих рис характеру майбутніх працівників 

торгівлі та туристичної галузі нами було проведено упродовж лютого – березня 

2022року тестове опитування «Який я?» серед студентів третього та четвертого 

курсів спеціальності «готельно – ресторанна справа» ВТЕІ ДТЕУ. Всьго 

опитуванням було охоплено 75 студентів. У підсумку виявлено: добре 

сформовані такі риси характеру як цілеспрямованість, зібраність, самостійність 

– у 29%; слабо розвинені наполегливість та цілеспрямованість – у 38%; 

недостатньо розвинені самостійність і критичність у 33%. 

Cлiд зaзнaчити, щo цi групи риc хaрaктеру ocoбиcтocтi не рoздiленi мiж 

coбoю чiткo, oднiй й тi ж риcи мoжуть вирaжaти рiзнi вiднoшення. Нaприклaд, 

тaкi риcи, як цілеспрямованість − невпевненicть, критичність − cхильнicть у 

вcьoму звинувaчувaти cебе, вирaжaють не лише вiднoшення ocoбиcтocтi дo 

cебе, aле й вiднoшення її дo iнших. Крiм тoгo, рiзнi групи вiднoшень 

взaємoзумoвленi: вiднoшення дo дiяльнocтi, дo прaцi, дo речей зaлежaть вiд 

вiднoшення людини дo cебе, дo її влacнoї caмooцiнки. Зa визнaченicтю 

хaрaктери людей бувaють з яcкрaвo вирaженими риcaми (oднiєю aбo 

декiлькoмa) (нaприклaд, гoрдa людинa aбo ввiчливa oзнaчaє, щo зaзнaченa риca 

дoмiнує нaд вciмa iншими) i без визнaченocтi, кoли жoднa з риc ocoбливo не 

видiляєтьcя (у цьoму випaдку кaжуть „невизнaчений хaрaктер‖). Зa цiлicнicтю 

хaрaктери людей пoдiляютьcя нa цiлicний, в якoму вiдcутнi прoтилежнi риcи, i 

cуперечливий, в якoму нaявнi неcумicнi риcи. Люди з цiлicним хaрaктерoм 

вiдрiзняютьcя єднicтю думoк тa пoчуттiв, цiлей тa cпocoбiв дiяльнocтi, 

перекoнaнь, пoглядiв тa вчинкiв. Нaвпaки, для людей iз cуперечливим 

хaрaктерoм влacтивий рoзлaд мiж думкaми тa пoчуттями, мiж перекoнaннями 

тa вчинкaми i т. д. Зa cилoю рoзвитку вoльoвих якocтей рoздiляють cильнi i 

cлaбкi хaрaктери. Якщo риcaми cильнoгo хaрaктеру є цiлеcпрямoвaнicть, 

нacтирливicть, рiшучicть, витримкa, мужнicть, cмiливicть, тo риcaми людей 

безхaрaктерних є нерiшучicть, бoягузтвo, невпевненicть [1,c.76]. 
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Висновки. Таким чином діагностика переважаючих рис характеру 

майбутніх працівників торговельних професій дає можливість виявити їх 

наявність і рівень сформованості та орієнтуватись на перспективні завдання 

особистісно – професійного самоудосконалення. Сприяти реалізації визначених 

завдань буде глибока мотиваційна налаштованість на кар‘єрне зростання. 
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вибір при роботі з іноземним текстом, оскільки це визначає перекладацьку 

компетенцію і кваліфікацію перекладача.  
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Постановка проблеми. Серед численних складних проблем, яке вивчає 

сучасне мовознавство, важливе місце займає вивчення лінгвістичних аспектів 

міжмовної мовленнєвої діяльності, яку називають «перекладом» або 

«перекладацькою діяльністю». 
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Переклад – це багатогранний вид діяльності. Це об'єкт вивчення 

різноманітних наук. У системі лінгвістичних наук він має тісне відношення до 

граматики, лексикології, стилістики. Переклад вивчає безліч проблем, що 

розглядаються у стилістиці. Переклад завжди має справу з системою мовних 

знаків, організованих у перекладених текстах за умови їх еквівалентності, 

єдності змісту та форми. Завдання перекладача полягає в тому, щоб шукати 

паралельні адекватні способи вираження змісту оригіналу за допомогою 

доступних засобів вираження  рідною мовою. Для перекладача, який не знає 

історії слів, прихованих у їхньому корінні зображень та їх стилістичних 

властивостей, значна частина значення літературного тексту, чи то прозовий, 

поетичний чи будь-який інший, втрачається. Без знання всіх цих конотацій 

неможливо зрозуміти всю суть повідомлення, яке автор має донести до свого 

читача [6, с. 444]. 

Ці контрастні дослідження не ідентифікують об'єкт перекладу з об'єктом 

контрастивної лінгвістики, що має справу з лінгвістичними системами 

граматики, фонології, лексики і т. д. Перекладач насамперед має справу з 

текстами, а не з системами. Крім мовних характеристик, будь-який текст 

передбачає тему спілкування, ситуацію та учасників спілкування, кожен з яких 

має певний ступінь мовного та нелінгвістичного або позалінгвістичного 

досвіду. Лінгвістичні та екстралінгвістичні фактори та явища взаємодіють, і 

хороший переклад можливий, якщо взяти до уваги тонкощі мови та учасників у 

передачі позалінгвістичного досвіду. Значення пропозиції може бути повністю 

зрозумілим, якщо слухаючий чи читач нічого не знають про Робінзона Крузо, 

ім'я якого зазвичай асоціюється з самотністю [5, с. 170]. 

Таким чином, теорія перекладу та власне переклад наближаються до науки 

під назвою «соціолінгвістика» 

Багато аспектів перекладу художньої літератури та поезії можуть бути 

успішно досліджені вченими у межах літературознавства. Психофізіологічний 

процес у свідомості перекладача під час перекладу може бути і є предметом 

вивчення психології та фізіології. Різні проблеми, що виникають у результаті 

спроб машинного перекладу, належать до компетенції таких наук, як 

кібернетика, прикладна математика, теорія інформації. 
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Що стосується лінгвістики, вона охоплює всі види та різновиди перекладу. 

Об'єктом її вивчення є письмовий та усний переклад, переклад художньої та 

поетичної літератури, газетна, документальна, науково-технічна література. Є 

всі підстави думати, що тільки тісне співробітництво різних наук, що вивчають 

різні аспекти перекладу, дозволить успішно розвивати та підвищувати статус 

перекладу. Переклад тісно пов'язаний із методами викладання іноземних мов  

[7, с. 284]. 

Цілі статті.  Виявлення та опис об'єктивних закономірностей 

перекладацького процесу, в основі яких лежать мовні особливості. Визначити і 

розкрити загально лінгвістичний фундамент перекладу, а саме показати, які 

особливості мов і які закономірності їх функціонування лежать в основі 

процесу перекладу, роблячи його можливим, і, отже, визначають його характер 

і властиві йому обмеження. 

Аналіз досліджень. Кількість лінгвістичних робіт, присвячених питанням 

теорії і практики перекладу, постійно зростає. Теоретики і практики перекладу 

розглядають не тільки вузькі питання теорії перекладу, а й різні аспекти 

перекладознавства. Перекладознавство поступово перетворюється в 

самостійний розділ лінгвістичної науки, який має власний предмет дослідження 

– особливий вид мовленнєвої діяльності, зміст якої визначено іншомовним 

текстом, поданим для перекладу. 

У своєму сучасному стані перекладознавство включає в себе всі напрямки 

досліджень, які вивчають переклад як процес і як результат. Питання про 

«межі» і змістовну сторону перекладознавства завжди були предметом 

особливого інтересу не тільки філологів, а й теоретиків перекладу. Серед 

лінгвістів-дослідників, а також спеціалістів, що займаються проблемами 

перекладу вузько професійно, не існує єдиної думки щодо специфіки 

перекладацьких досліджень, їх відмінності від робіт в області порівняльно-

порівняльної лексикології або зіставної граматики. 

В. Г. Гак і Є. Б. Ройзенбліт, перераховуючи можливі напрямки 

порівняльного вивчення двох мов, відзначають, що в багатьох працях з теорії 
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перекладу «дослідження ведеться від категорії (субкатегорії) однієї мови до 

сукупності форм вираження категоріальних значень в іншому». Далі автори 

продовжують, що «... в одній мові об'єктом аналізу є одна форма вираження, в 

іншій – ряд форм, що утворюють в сукупності систему засобів вираження тих 

же значень» [2, с.110 ].Цей тип досліджень заснований на тому положенні, що 

вихідною формою дослідження служить форма (або сукупність форм, що 

виражають категоріальне значення) в мові, з якого проводиться переклад. 

Виклад основного матеріалу. У широкому значенні визначення "теорія 

перекладу‖ містить у собі також термін  "практика перекладу" . Також у це 

поняття входять будь-які концепції, принципи і спостереження, які пов‘язані з 

перекладацькою діяльністю, прийомами та умовами її здійснення та різними 

факторами, які мають на неї прямий або опосередкований вплив. При такому 

трактуванні терміну «теорія перекладу» , він збігається з визначенням терміну  

«перекладознавство».  

У вужчому  значенні «теорія перекладу» містить в собі тільки теоретичну 

частину перекладознавства, не включаючи його прикладні аспекти.  

Переклад – це складне різностороннє явище, окремі аспекти якого можуть 

бути предметом дослідження різних наук. При вивченні перекладознавства 

вивчаються й інші сторони перекладацької діяльності, а саме: психологію, 

літературознавство, етнографію, а також історію перекладацької діяльності в 

різних країнах [4, с. 424]. В залежності від предмета дослідження науковці 

виділяють психологічне перекладознавство (психологію перекладу), 

літературне перекладознавство (теорію художнього або літературного 

перекладу), етнографічне перекладознавство, історичне перекладознавство. У 

сьогоденному перекладознавстві науковці особливу роль приділяють 

лінгвістичному перекладознавству (лінгвістиці перекладу), що досліджує 

переклад як лінгвістичне явище. Загалом, деякі  види перекладознавства 

існують у взаємозв‘язку,  намагаючись всебічно описати перекладацьку 

діяльність. 
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Теорія перекладу має перед собою наступні основні задачі:  

1) виявити та відобразити загально лінгвістичні основи перекладу, інакше 

кажучи відмітити,  які властивості мовних систем і функціонування мов 

знаходяться в основі перекладацької діяльності та які роблять цю діяльність  

можливою і визначають його характер і межі;  

2) розкрити переклад як сутність лінгвістичного аналізу , вказати на  його 

відмінні риси у порівнянні з іншими видами мовного посередництва; 

3) опрацювати передумови  систематизації видів перекладацької 

діяльності;  

4) визначити зміст перекладацької еквівалентності як фундаменту 

комунікативної ідентичності оригінальних текстів і перекладу; 

5) сформувати загальні принципи та властивості створення приватних і 

спеціальних теорій перекладу для різних поєднань мов; 

6) розробити та простежити за  загальними принципами наукового опису 

та процесів перекладу як дій перекладача трансформації тексту оригіналу в 

текст перекладу;  

7) пояснити як впливають прагматичні та соціолінгвістичні фактори  на  

перекладацьку діяльність;  

8) сформулювати  термін «норма перекладу» та описати правила  

оцінювання якості перекладу.  

За винятком теоретичних компонентів, лінгвістика перекладу містить в 

собі побудову прикладних аспектів, суміжних з методикою навчання 

перекладу, створенням  і використанням довідників і словників, методикою 

оцінки і редагування текстів перекладу, у тому числі іншими практичними 

питаннями, вирішення яких впливає на успішне виконання перекладачем своїх 

завдань [1, с.19]. Серед прикладних завдань лінгвістичного перекладознавства 

також особливе місце займає розробка методів формалізації перекладацького 

процесу , головною ціллю якого є передача частин або всіх функцій 

перекладача автоматичному пристрою, тобто іншими словами виконання  

машинного перекладу. 
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Висновки. Отже, теорія перекладу є, перш за все, дескриптивною 

абстрактно-логічною дисципліною, що здійснюється розкриттям і описом 

дійсних закономірностей перекладацького ходу, на базі яких знаходяться 

особливості структури і норми функціонування мов, які сприяють  даному 

процесу. Іншими словами, теорія перекладу показує не те, що має бути, а те, що 

являє собою природу досліджуваного явища.  

Водночас на підставі опису лінгвістичного функціонування перекладу 

виявляється можливим сформулювати деякі нормативні рекомендації, 

положення і засади, методи і прийоми перекладу, керуючись якими перекладач 

може більш успішно врегульовувати та вирішувати задачі, які поставлені перед 

ним.  

Науковий аналіз у всіх випадках спостережуваних фактів передує 

нормативним приписам. Нормативні рекомендації, які створюються на базі 

перекладацьких досліджень, можуть використовуватись у практиці перекладу, а 

також при підготовці і формуванні майбутніх перспективних перекладачів. 

Уміння користуватися такими рекомендаціями, видозмінюючи  їх в залежності 

від характеру перекладеного тексту і умов, і завдань конкретного акту 

перекладу, становить важливу частину перекладацької майстерності. Розуміння 

нормативних вимог передбачає не бездумне і механічне дотримання цих вимог 

перекладачем. Переклад становить собою творчу розумову діяльність, 

реалізація якої зобов‘язує від перекладача усього комплексу знань, умінь і 

навичок, можливості робити правильний вибір, зважаючи на весь комплекс 

лінгвістичних і екстралінгвістичних факторів.  

Кількість схожих факторів здійснюється як правило інтуїтивно, внаслідок 

творчого процесу, і окремі перекладачі в різних ступенях володіють умінням 

майстерно виконувати процес перекладу. Тому високий рівень такої здатності 

називається мистецтвом перекладу. 
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ BLACK LIVES MATTER 

 В АМЕРИКАНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ  

У статті здійснено прагмалінгвістичний аналіз мовної репрезентації концепту 

BLACK LIVES MATTER (BLM) в американських публіцистичних текстах, 

присвячених рухові за права чорношкірого населення. Розглянуто 

функціонування ціннісного концепту BLM у дискурсі американської 

лінгвокультури. 

Ключові слова: публіцистичний дискурс, толерантність, концепт, рух BLACK 

LIVES MATTER, американська лінгвокультура. 

 Постановка проблеми. Дослідження функціонування ціннісного концепту 

BLM у дискурсі американської лінгвокультури є актуальним через низку 

наступних факторів: (1) наочна антропоспрямованість і залученість до сучасної 

парадигми лінгвістичних досліджень; (2) використання сучасних інструментів 

лінгвістичного аналізу; (3) значущість расового питання в сучасному 

соціокультурному і громадському житті американського соціуму, що знаходить 

своє відображення в мові. Теоретичним підґрунтям дослідження слугують 

праці провідних вітчизняних науковців в царині когнітивної лінгвістики                     

(О. Кубрякова, З. Попова, Г. Слишкін, Р. Джекендофф, Дж. Лакофф),  
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лінгвокультурології (Л. Іванова, В. Маслова), концептології (Ю. Степанов,                   

Р. Лангакер), праці, присвячені вивченню категорії цінності (Н. Арутюнова, 

Т. Космеда), дослідженню політичного дискурсу (А. Вежбицька,  М. Талбот,  

М. Шудсон). 

 Мета статті – вивчення різноманіття й особливостей мовної репрезентації 

концепту BLACK LIVES MATTER в американських засобах масової 

інформації. Досягнення мети дослідження передбачає розв‘язання наступних 

завдань: 

- дослідити історію виникнення і розповсюдження у США руху BLM; 

- застосовуючи мовний аналіз, виявити і описати межи, структуру і зміст 

концепту BLM; 

- схарактеризувати ціннісні мікроконцепти, які включені у структуру 

концепту BLM як одиниці, яка формує ціннісну картину світу американської 

лінгвокультури. 

 Вираз Black Lives Matter з‘явився у 2013 році, після виправдального вироку 

суду присяжних щодо білого чоловіка Джорджа Циммермана, який застрелив 

17-річного афроамериканського підлітка Трейвона Мартина.  Саме тоді три 

афроамериканські активістки стали ініціаторками руху в соціальних мережах 

під хештегом #BlackLivesMatter. Проте тоді рух не мав великого громадського 

резонансу. 

Велику підтримку і більш масовий характер рух Black Lives Matter одержав 

під час заворушень у Фергюссоні, Міссурі, у 2014-2015рр., які виникли після 

того, як білий офіцер поліції застрелив 18-річного неозброєного 

афроамериканця Майкла Брауна. Протести не обмежилися одним містом, але 

протестувальники переважно були представниками чорношкірого населення 

США.  

Насправді повсюдним вживання виразу Black Lives Matter стало після смерті 

чорношкірого Джорджа Флойда під час спроби затримання в травні 2020 року. 

Наслідком чого стали протести, які вимагали «Справедливості для Джорджа 

Флойда» і які охопили усі штати та вийшли за межі країни. Мітинги і 

демонстрації стали наймасштабнішими за усю історію США, що й вивело 

расове питання на новий рівень.  
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Розвиток подій засвідчує найновішу тенденцію приділяти все більше уваги 

проблемам расизму. З одного боку, расове питання завжди було одним з 

найскладніших в американському політичному та суспільному житті, але 

останнім часом воно вийшло на перший план, що і відображається у мові. 

Отже, досліджуючи мову культури і нації, можна робити висновки про те, що 

відбувається у соціальному просторі суспільства. У свою чергу культура, яка 

реалізується у мовних процесах і зафіксована у мовних знаках, може вважатися 

лінгвокультурою. Таким чином, значення расового питання для американського 

соціуму, з одного боку, та визначення концепту як мікромоделі культури, з 

іншого, дозволяють говорити про BLACK LIVES MATTER як про концепт в 

англомовній лінгвокультурі. 

Термін «картина світу» вперше зафіксовано у фізиці на зламі                                  

ХІХ і ХХ століть. У науковий термінообіг його увів Г. Герц у проекції на 

фізичну картину світу. Фізики А. Ейнштейн і М. Планк також послуговувалися 

поняттям «картина світу». А. Ейнштейн писав, що «людина прагне певним 

адекватним способом створити в собі просту та яскраву картину світу для того, 

щоб намагатися деякою мірою замінити цей світ на картину, що так утворена» 

[3, с. 25]. У філософії та логіці термін вперше вжив Л. Вітгенштейн, а в 

антропологію і семіотику термін «картина світу» увів Л. Вейсгербер. 

У лінгвістиці концепцію картини світу й способу бачення світу розробляв і 

В. фон Гумбольдт у вченні про «внутрішню форму» та «дух народу». 

Дослідник розумів мову як світ, що міститься поміж світом мовних явищ і 

внутрішнім світом людини. На переконання В. фон Гумбольдта, мова є 

виразником народного духу, що його він ототожнює з народною мовою: «у 

мові ми завжди знаходимо сплав одвічно мовного характеру з тим, що 

сприйнято мовою від характеру нації [3, с. 26]. 

Як зазначає В. Манакін, «положення В. Гумбольдта звучать особливо 

актуально в наш час, коли триває відродження й оновлення національного 

духовного багатства народів, невіддільну та значну частину якого складає їхня 

мова» [2, с. 78]. Взаємодія мови й культури відбувається у свідомості, будь-яке 
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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. 

Більшість дослідників вважає лінгвокультурний концепт головною одиницею 

дослідження в лінгвокультурології. А. Загнітко і І. Богданова вважають, що 

лінгвокультурний концепт є умовною ментальною одиницею, спрямованою на 

комплексне вивчення мови, свідомості та культури. Він співвідноситься з 

трьома зазначеними сферами в такий спосіб: 

 свідомість – концепт перебуває у свідомості людини; 

 культура – концепт є ментальною проекцією елементів культури; 

 мова / мовлення – концепт «оживає» саме в мові. 

  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 [1, 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 [4, с. 148]. 

На підставі аналізу теоретичних праць Е. Розвод виокремлює основні 

визначення лінгвокультурного концепту [3, с. 59]: 

- багатовимірне смислове утворення, у якому виділяються ціннісна, 

образна та поняттєва сторони; 
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- умовна ментальна одиниця, яка використовується під час комплексного 

вивчення мови, свідомості й культури; 

- одиниця колективного знання / свідомості, яка має мовне вираження та 

позначена етнокультурною специфікою. 

У класичній теорії концептів дефініція набуває визначальної ролі, оскільки є 

основним критерієм класифікації певної одиниці як концепту. Необхідно 

виділити і дослідити найбільш частотні складники концепту в мові, які 

віддзеркалюють визначні ознаки  об‘єктів, що виокремлюються даною мовою. 

Під час дефініційного аналізу використовуються авторитетні словники, які 

посідають високі місця у рейтингах найпопулярніших англійських тлумачних 

словників, електрони формат яких забезпечує своєчасне додавання актуальної 

інформації. 

Так, вираз Black Lives Matter був достатньо швидко зафіксований у 

словникових статтях через загальну суспільну увагу до проблеми. До словника 

Merriam-Webster, наприклад, він був включений у 2014 році з наступним 

визначенням:  

 a movement founded in 2013 to end white supremacy and support Black 

communities [Merriam-Webster.com]. 

Таке ж лаконічне визначення поняттю надається в Collins Online Dictionary: 

 a movement that campaigns against racially motivated violence and oppression.  

Один з найбільших англомовних електронних словників Dictionary.com 

пропонує більш розгорнуту дефініцію: 

 a political and social movement originating among African Americans, 

emphasizing basic human rights and racial equality for Black people and 

campaigning against various forms of racism [Dictionary.com]. 

 Важливо підкреслити, що всі три дефініції характеризують BLM як «рух» - 

movement. У них також наявні і зазначені характерні риси цього руху: 

організованість (founded in 2013, originating among), прагнення мети (to end 

white supremacy, campaigns against … racism/ racially motivated violence and 

oppression). Заслуговує уваги той факт, що два з проаналізованих вище трьох 

визначень обмежують расову проблематику лише чорношкірим населенням, і 
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лише одне визначення згадує перших учасників руху (among African 

Americans). Крім того, у дефініції Dictionary.com з‘являється лексема social. З 

одного боку, це засвідчує суспільну спрямованість руху в цілому, а з іншого 

боку, дозволяє висунути припущення, що визначення словосполучення social 

movement буде відрізнятися від окремої лексеми movement. 

 Отже, вивчення концепту BLACK LIVES MATTER у рамках 

американської лінгвокультури як сукупності мовних репрезентацій дає змогу 

виявити структурно-смислові параметри концепту та сформувати ціннісну 

картину світу носія даної культури. Структура аналізованого концепту 

відповідає ієрархії лексико-семантичних варіантів поняття social movement і 

містить наступні компоненти: учасники громадського руху; їхня діяльність; 

причини, які є підґрунтям виникнення руху; цілі руху, які об‘єднують 

учасників; цінності, на яких ґрунтуються ці цілі.  

 У зв‘язку з тим, що опозиція «свій - чужий» є одним з основоположних 

елементів політичного дискурсу, а рух BLM по-різному оцінюється 

республіканцями ф демократами, концепт BLM за рахунок свого емоційно-

оцінного аспекту може розглядатися як інструмент впливу на суспільну думку в 

рамках політичної риторики.  
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 Одиниці, пов‘язані з номінацією особи за позитивними чи негативними 

якостями, які становлять частину семантичного поля «людина», більшою 

мірою, ніж інші розряди конкретних імен, передають країнознавчі конотації, 

оскільки саме вони яскраво показують суб'єктивне бачення світу через 

фіксацію етичних чи естетичних норм конкретного мовного колективу.  

Так, значний інтерес становить група слів, які складають семантичне поле 

іменників на позначення чоловіків, які люблять жінок. Ці оцінні лексеми тісно 

пов'язані з історією розвитку суспільства, моральних та етичних норм і містять 

як характеристику з боку моральних норм поведінки, так зрідка і соціальну, 

станову характеристику. Найцікавішими для порівняльного дослідження є 

лексичні одиниці, оцінні параметри яких лежать на поверхні і експлікуються 

досить активно. 

 Дослідження даної лексико-семантичної групи проводилось на базі 

українських, російських та англійських тлумачних, етимологічних та 

деривативних словників. Виділення оцінно-маркованої лексики спиралось на: 

        -систему словникових позначок та 

        -індикатори оцінки, закладені в самому тлумаченні слова. 

    Всі назви особи зі словниковими  позначками  зневажл., розм., пестл.// 

разг., презр., груб., прост., slang є оцінно маркованими, хоча розуміємо, що 

вони відрізняються ступенем і характером вияву оцінності та емоційності.  
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Більшою мірою суб'єктивізм проявляється при виділенні оцінної лексики 

за другим із згаданих критерієм. Незважаючи на те, що словники достатньо 

об'єктивно фіксують лексичні значення слів, у них непослідовно відбиваються 

оцінні емоційні елементи, або ж ці елементи визначаються інтуїтивно. 

В ході роботи була виділена лексико-семантична група оцінних назв ―той, 

хто любить жінок‖, яка в українській мові представлена 35 лексико-

семантичними варіантами: : бабій (розм.) 1; бабич (розм.); баболюб (зневажл.); 

баламут(а) 2; бахур (лайл.) 1; волоцюга (зневажл.) 2; гульвіса (розм.); джигун 

(розм.); донжуан (ірон.); закоханець (заст., розм., ірон.); залицяльник; 

зальотник; звабник; звідник (зводник) 2; кавалер 1; казанова, коханець                     

1,2; коханок (розм.); коханочок (розм.); коханчик (пестл.); ловелас; любас 

(діал.); перелесник (перен.) 2; перелюбник (заст.); перелюбець (заст); 

підлабузник; поклонник (розм.) 3; полюбовник (розм.); розбещувач; селадон 

(заст.); сластолюбець; спокуситель; спокусник 2; фаворит 1. 

 В російській мові ця група нараховує відповідно 36 ЛСВ: бабник (разг., 

презр.); вздыхатель (разг., шутл.); воздыхатель (устар.); волокита² (разг., 

устар.); донжуан; женолюб; женолюбец; искуситель (книжн.); кавалер¹ (прост); 

казанова; кобель (груб., прост.); ловелас; любезник (устар.); любовник                      

1,2; обожатель (разг., шутл.) 2; обольститель 2; поклонник 3; полюбовник 

(прост.); прелестник (устар.); прельститель (устар.); прелюбодей (устар.); 

развратитель (книжн.); селадон (устар., теперь ирон.); сладострастник; 

сластолюбец; соблазнитель 2; совратитель; сожитель (разг., устар.) 2; угодник; 

ухажер (прост.) 1,2; ухаживатель (разг.); фаворит 1; хахаль (груб., прост.); 

юбочник (разг., презр.). 

 В англійській мові ця група представлена такими ЛСВ: admirer 2, allurer, 

beau 1, boyfriend 1, casanova 2, cavalier 2, enticer, fan 1, groupie 1, heartbreaker, 

horndog, ladies‘ man, lady-killer, lecher, libertine, Lothario, lover 1, lover boy, 

player 3, philanderer, playboy, Prince Charming, profligate, rake 7, rakehell, roue, 

satyr 2, skirt chaser, seductor, stud 5, suitor 1, sweetheart 2, tempter, tomcat (slang) 

2, wolf (informal) 6, womanizing 1, womaniser, wooer. Усього було відібрано                 

38 лексичних одиниць. 
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 Як бачимо, кількісний склад аналізованих одиниць у трьох мовах майже 

однаковий. 

 За походженням лексеми української та російської мови розділити на: 

1. Власне українські // власне російські та 

2. Запозичені, або європеїзми. 

З групи власне українських // власне російських оцінних номінацій можна 

виділити наступні підгрупи: 

    1) актуальні номінації: 

а) негативнооцінні; 

б) позитивно- або нейтральнооцінні. 

    2) неактуальні номінації (застарілі, діалектизми). 

Група негативнооцінних актуальних номінацій є найбільшою в двох мовах. 

Негативнооцінні номінації розрізняються інтенсивністю вираження 

негативнооцінної експресії: волоцюга (зневажл.); джигун (розм.); гульвіса 

(розм.) // кобель (груб., прост.); хахаль (груб., прост.); бабник (разг., презр.) 

Негативнооцінні назви становлять в українській мові 83%, а в російській мові - 

67%. Наявність широко диференційованої системи номінацій з негативною 

семантикою пояснюється тим, що всі моральні, етичні, естетичні, соціальні та 

інші характеристики мають вихідною позицією позитивну оцінку; вона 

сприймається як певна норма і тому не завжди фіксується. Порушення ж норми 

викликає підвищену увагу і відповідно фіксується мовленням. Негативні 

номінації особи даної лексико-семантичної групи утворюють ієрархізовану 

систему з трьох щаблів, в основу якої покладено градацію, що дозволяє їм 

передавати найрізноманітніші емоції від зневаги до співчуття. 

 Найяскравішими негативнооцінними назвами є ті, що в словниках мають 

відповідні позначки: зневажл., груб., прост., презр. Волоцюга (зневажл.) 2. Той, 

хто любить волочитися за ким-небудь; баболюб (зневажл.) – той, хто дуже 

упадає за жінками // бабник (разг., презр.) – любитель ухаживать за 

женщинами; кобель (груб., прост.) - о похотливом мужчине; хахаль (груб., 

прост.) – ухажер. 
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Негативна ознака меншою мірою виражена в тих словах, які не мають 

відповідних словникових позначок, але у тлумаченні яких наявні так звані 

підсилювачі емоційності на зразок дуже, настирливо, навмисне. Бабій (розм.) 1, 

бабич (розм.) – той, хто дуже упадає за жінками; баламут(а) 2, джигун (розм.) – 

той, хто настирливо домагається взаємності в коханні; звабник, звідник 

(зводник) 2 - той, хто навмисне, з певним наміром викликає почуття кохання до 

себе // женолюб, женолюбец – мужчина, слишком любящий ухаживать за 

женщинами; развратитель (книжн.) – тот, кто развратил кого-либо (разврат – 

половая распущенность, беспутная половая жизнь); совратитель – тот, кто 

совращает кого-либо (совращать – склонять к дурным поступкам).На третьому 

рівні за мірою негації стоять одиниці, негативнооцінна ознака яких 

експлікується лише за допомогою дефініції: зальотник – той, хто любить 

залицятися до жінок, волочитися за ними; спокусник 2, спокуситель, 

перелесник (перен.) 2 – чоловік, що зваблює дівчат, жінок; гульвіса (розм.) – 

той, хто любить гуляти (в значенні перебувати в близьких любовних 

стосунках), джигун; розбещувач – той, хто розбещує кого-небудь; коханець 1, 

коханок (розм.), .), полюбовник (розм.) – чоловік, що перебуває у 

позашлюбному зв‘язку з жінкою або дівчиною; підлабузник – той, хто 

підлабузнюється до кого-небудь (у значенні підлещуватись, загравати до кого-

небудь); сластолюбець – той, кому властиве сластолюбство (тобто схильність 

до надмірної чуттєвої насолоди; хтивість) // искуситель (книжн.) – тот, кто 

искушает кого-либо, соблазнитель; любовник 1, полюбовник (прост.) – 

мужчина по отношению к женщине, находящейся с ним во внебрачной связи; 

обольститель 2, соблазнитель 2 – мужчина, добивающийся обладания 

девушкой; ухажер  (прост) 1 – мужчина, любящий и умеющий ухаживать за 

женщинами; волокита².        

 Оцінні назви особи, які характеризують людину з позитивного боку, 

фіксуються порівняно рідше: 17% в українській мові та 33% в російській.  

 Позитивнооцінних лексем у групі актуальних власне українських та власне 

російських номінацій нараховується 5 та 8 відповідно: залицяльник, поклонник 

(розм) 3 – той, хто залицяється до дівчини, жінки, упадає за нею; коханець 2 – 

коханий, той (та), кого кохають; коханочок (розм.), коханчик (пестл.) – чоловік, 
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що перебуває у позашлюбному зв‘язку з жінкою або дівчиною // обожатель 

(разг., шутл.)2, поклонник 3, ухажер (прост) 2, ухаживатель (разг.), угодник, 

вздыхатель (разг., шутл.) – мужчина, ухаживающий за женщиной, проявляя при 

этом свою любовь, симпатию; мужчина, старающийся добиться расположения 

женщины; сладострастник, сластолюбец – сладострастный человек, 

отличающийся чувственностью. 

 Другу групу складають застарілі номінації та діалектизми (4 // 8): 

закоханець (заст., розм., ірон.) – той, хто закохався в кого-небудь, залицяльник; 

любас (діал.) – коханець; перелюбник (діал.), перелюбець (діал.) – той, хто 

перелюбствує (тобто порушує подружню вірність) // волокита² (разг., уст.) – 

любитель волочиться за женщинами, ухаживать без серьезных намерений; 

воздыхатель (уст.) – поклонник; любезник (уст.) – тот, кто постоянно 

любезничает с женщинами; прелестник (уст.), прельститель (уст.) – тот, кто 

подчиняет своему обаянию; прелюбодей (уст.) - тот, кто совершил 

прелюбодеяние; любовник 2 (уст.) – влюбленный человек. 

 Група європеїзмів в українській та російській мові має майже спільні 

компоненти і складається з 13 одиниць (7 // 6): бахур (лайл.); ловелас; донжуан 

(ірон.); кавалер 1; казанова; селадон (заст.); фаворит 1 // ловелас;  донжуан; 

кавалер¹ (прост.); казанова; селадон (устар., теперь ирон.); фаворит                              

1. Основною мовою-реципієнтом, як і варто було очікувати, виступила 

французька – кавалер, селадон, фаворит. Є запозичення з іспанської (донжуан), 

англійської (ловелас), італійської (казанова) та древньо-єврейської (бахур) мов. 

Цікавим для нас є той факт, що 8 із 13 одиниць у мовах-реципієнтах 

позначають власні назви. Це імена історичних осіб або літературних героїв: 

донжуан від ісп. Don Juane, ловелас від англ. Lovelace, селадон від фр. Cèladon 

та казанова від іт. Сasanova. Процес засвоєння нових слів та перетворення їх із 

власних назв у загальні є постійним. Це підкреслюється відсутністю в 

академічних тлумачних словниках, словниках Даля, Грінченка та Ожегова, а 

також словниках іншомовних слів лексеми казанова. Ми можемо припустити, 

що процес перетворення  власної у загальну оцінну назву ще остаточно не 

закінчився і тому дана одиниця не фіксується словниками. Але про 

функціонування одиниці в мовленні свідчать дані опитування: з 20 опитаних 
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осіб (вік – від 18 до 25; освіта – переважно середня; стать – чоловіча) лише дві 

особи відмовились семантизувати слово. 11 осіб-реципієнтів зрозуміли дане 

слово як власну назву, і лише 7 на перший план винесли значення ―коханець‖, 

―той, хто любить жінок‖. Оцінні значення європеїзмів великою мірою залежать 

від контексту. 

Кавалер позначає ―супутника жінки в товаристві, залицяльника‖. У 

французькій мові ця лексема мала значення  ―вершник‖. Отже, ми можемо 

говорити про трансформацію лексичного значення. Фаворит – коханець знатної 

особи. Лексема була запозичена з французької мови, яка в свою чергу 

запозичила його з латини, де воно мало значення ―прихильність, 

доброзичливість‖. У випадку з лексемою бахур, яка у древньоєврейській має 

значення ―молодий хлопець, учитель‖ відбулася трансформація не лише 

лексичного значення, а й оцінних конотацій. 

 Отже, склад лексико-семантичної групи ―той, хто любить жінок‖ можна 

представити у вигляді такої таблиці: 

 Українська мова Російська мова 

Всього ЛСВ 35 36 

Власне українські // 

власне російські 

Європеїзми 

28 (80%) 30 (83%) 

7 (20%) 6 (17%) 

  

 Серед власне українських // власне російських номінацій виділяються: 

Активні номінації 

Неактивні номінації 

30 (86%) 28 (78%) 

5 (14%) 8 (22%) 

  

 Кількісна перевага в російській мові неактивних (а саме застарілих) 

номінацій свідчить про особливості історичного розвитку російської мови, а 

саме про те, що російська мова більшою мірою ніж українська знаходилась під 

впливом старослов'янської мови і збагачувала свій лексичний склад за рахунок 

старослов'янізмів, в той час як українська збільшувалась завдяки діалектам. 

Негативнооцінна лексика 

Позитивнооцінна лексика 

29 (83%) 24 (67%) 

6 (17%) 12 (33%) 
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Зважаючи на перевагу в українській мові негативнооцінної лексики в 

межах аналізованої групи, ми можемо говорити про те, що українській мові 

притаманне більш пряме, відверте називання людських вад та звичок, тоді як 

російська мова має схильність до образності, описовості, евфемістичності. 

 При трактуванні цієї групи слів українські словники тлумачать поверхневі 

значення лексем. Російські словники ж дають більш широке тлумачення, 

враховуючи похідні дефініції, а також трактують назву особи послідовно, 

визначаючи значення похідних слів. 

 Про нейтрально- та позитивнооціні номінації можна зауважити, що в 

розмовному мовленні вони можуть набувати негативного або іронічного 

забарвлення. Це ж стосується і застарілих позитивнооцінних ЛСВ слів та 

європеїзмів, оцінка яких великою мірою залежить від контексту. 
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Вікторія Кушта 

Здобувач освітнього ступеня «магістр» 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА ЯК ОСОБЛИВИЙ МОВЛЕННЄВИЙ ЖАНР 

У статті проаналізовано різні підходи до визначення поняття «мовленнєвий 

жанр» та охарактеризовано критерії для класифікації мовленнєвих жанрів. 

Виявлено характерні риси англомовної соціальної реклами як мовленнєвого 

жанру.  

Ключові слова: соціальна реклама, мовленнєвий жанр, первинний та 

вторинний мовленнєвий жанр, імперативний мовленнєвий жанр, 

невиконавський мовленнєвий жанр, риторичний мовленнєвий жанр, 

креолізований текст, образ адресата.   

Постановка проблеми та її зв'язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. У сучасному світі соціальна реклама є відіграє 

важливу роль у житті людей. Вона є не просто ефективним засобом донесення 

корисної та соціально значущої інформації до пересічних громадян, а свого 

роду ціннісним орієнтиром. Саме з огляду на важливість функцій соціальної 

реклами вона останнім часом все більше привертає увагу дослідників у різних 

наукових сферах.  

Формулювання цілей статті. Мета даної наукової розвідки полягає в 

окресленні жанрової специфіки англомовної соціальної реклами на основі її 

класифікацій за різними параметрами. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Теоретичною основою 

https://www.collinsdictionary.com/
https://www.thesaurus.com/
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статті слугували наукові праці з теорії мовленнєвих жанрів, їх класифікації 

(Ф. С. Бацевич [1], Л. В. Галаєвська [4], С. С. Давидович [5], О. В. Малікова [8], 

Л. І. Мамчур [9], Ю. І. Рогач [10], О. О. Селіванова [11], Т.В. Яхонтова [12], 

N. Fairclough [14]) та дослідження присвяченні жанру соціальної реклами 

(О. І. Бугайова [2; 3], О. О. Клименко [6], О. Д. Макєдонова [7], J. Lannon [15]). 

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасних наукових розвідках 

лінгвісти визначають соціальну рекламу як повторювану функціональну 

єдність знаків у повторюваній комунікативній ситуації, яка мотивована 

бажанням економічного або регулятивного інституту привернути увагу 

громадян до гострих соціальних проблем на кшталт насилля, куріння, 

наркоманія, проблеми охорони навколишнього середовища тощо [6]; як 

особливу форму інституційної комунікацї, здісненої представниками 

громадськості або соціальних інститутів, оформлену згідно існуючих норм та 

спрямовану на викриття, профілактику та вирішення актуальних соціальних 

проблем [15, р. 16].  

Різноманітні аспекти соціальної реклами уже неодноразово перебували у 

центрі уваги мовознавців, зокрема, рекламні тексти вивчалися у 

лінгвостилістичному, психолінгвістичному, лінгвокогнітивному та 

лінгвопрагматичному аспектах [7, c. 42]. Метою нашої розвідки є встановлення 

жанрової специфіки англомовної соціальної реклами на основі її 

лінгвостилістичних параметрів. 

На сучасному етапі розвитку мовознавчої науки проблема визначення 

мовленнєвого жанру залишається дискусійною. Різні дослідники по-різному 

трактують цей феномен, зокрема, Ф. С. Бацевич вважає, що мовленнєвий жанр 

є тематично, композиційно й стилістично усталеним типом повідомлення, 

носієм мовленнєвих актів, об‘єднаних метою спілкування, задумом мовця з 

урахуванням особистості адресата, контексту і ситуації спілкування [1, с. 45].  

У контексті нашого дослідження поняття «мовленнєвий жанр» визначаємо 

слідом за О. О. Селівановою як одиницю мовлення як системно організованої 

мови, 
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дискурсивний інваріант, зразок ідеальної природи, що характеризується певним 

тематичним змістом, композиційною структурою, відбором фонетичних, 

лексико-фразеологічних, граматичних, стилістичних засобів й інтенційно-

прагматичними особливостями [11, с. 378]. 

Л. І. Мамчур  [9] у своїй науковій розвідці акцентує увагу на таких 

різновидах мовленнєвих жанрів як: 

 первинний (безпосереднє мовленнєве спілкування) і вторинний 

(тематичне й навчально організоване спілкування);  

 усний і писемний (із використанням писемного семіотичного 

мовного коду). Про залежність типу мовленнєвого жанру від його мовного 

оформлення йдеться й у дослідженні О. В. Малікової. Зокрема, дослідниця 

зазначає, що саме у процесі вживання в конкретному жанрі мовна одиниця 

отримує когнітивно-прагматичне навантаження, модальну, аксіологічну, 

експресивно-стилістичну забарвленість [8, с. 72]. 

 простий (наприклад, привітання, питання-відповідь, прохання тощо) 

і складний (включає декілька первинних мовленнєвих жанрів) [9, с. 119].   

В основі значної кількості жанрових типологій лежить критерій 

комунікативної цілі, спонтанності / підготовленості автроського мовлення, 

обсягу тощо, згідно яких  мовленнєві жанри класифікують як:  

 інформаційні (повідомлення, підтвердження, спростування інформації 

тощо), оцінні (похвала, докір тощо), етикетні (вибачення, привітання, прощання 

тощо), імперативні (наказ, прохання, заборона тощо). Останні поділяються на 

невиконавські (автор повідомлення спонукає до дії адресата), виконавські                   

(в яких йдеться про події, які автор обіцяє виконати сам), сумісницькі                    

(дії виконуються усіма учасниками комунікації). Рекламні тексти за такою 

класифікацією характеризуються як імперативні мовленнєві жанри, основною 

метою яких є виклик дії адресата повідомлення залежно від бажання адресанта. 

 риторичні та нериторичні, конвенціональні та неконвенціональні                   

[5, с. 23]. 
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Т. В. Яхонтова досліджує мовленнєві жанри з урахуванням трьох 

аспектів:  

 соціокомунікативного (мовленнєвий жанр як типізована форма 

соціального акту);  

 мовного (в рамках дихотомії «зміст-форма»);  

 соціокогнітивного (як фрейми мовносоціальної поведінки і 

спілкування) [12, с. 73-90]. 

На думку Ф. С. Бацевича, вивчення мовленнєвого жанру передбачає його 

опис як типу висловлювання, стилістичного, текстового, комунікативного, 

когнітивне явища [1, с. 49-52]. 

На основі перерахованих характеристик мовленнєвих жанрів, англомовну 

соціальну рекламу можна охарактеризувати таким чином: 

1) Англомовна соціальна реклама є вторинним мовленнєвим жанром, 

який включає в себе первинні мовленнєві жанри. Останні можуть варіюватися 

залежно від прагматичної мети рекламного повідомлення. Наприклад, у 

поданих нижче зразках англомовної соціальної реклами (Рис. 1) реалізовано 

первинний мовленнєвий жанр заклику, виражений імперативними 

конструкціями Save paper – save the planet та Don’t talk while he drives [13]. 

  

Рисунок 1 –  Англомовна соціальна реклама, в якій реалізовано первинний 

мовленнєвий жанр заклику 

 

Первинний мовленнєвий жанр заклику є найбільш характерним та 
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репрезентативним в англомовній соціальній рекламі. Інші первинні мовленнєві 

жанри трапляються рідше або використовуються перед мовленнєвим жанром 

заклику, наприклад: 

  

Рисунок 2 –  Англомовна соціальна реклама, в якій реалізовано первинний 

мовленнєвий жанр питання 

 

У проілюстрованих зразках соціальної реклами автори використовують 

первинний мовленнєвий жанр питання. У першому прикладі на Рис. 2 питальне 

речення See how easy feeding the hungry can be? [13] вживається самостійно, а 

досягнення бажаного прагматичного ефекту у даному випадку підкріплюється 

невербальною складовою реклами.  

Другий приклад соціальної реклами на Рис. 2 питальне речення Had a 

drink? використовуються перед мовленнєвим жанром заклику Choose how you’ll 

be taken home [13], який у цьому випадку несе основне смислове навантаження 

й спонукає реципієнта до роздумів.  

2. Однією з найважливіших рис соціальної реклами як мовленнєвого 

жанру є її полікодовість. У сучасних лінгвістичних дослідженнях соціальна 

реклама трактується як полікодовий (креолізований) текст, оскільки вона 

інкорпорує одночасно вербальну та невербальну (звукове або/та візуальне 

оформлення) складові. Комбінація вербальних та невербальних знаків слугує 

засобом втілення основної прагматичної мети соціальної реклами – поширення 

важливої для суспільства інформації, коригування громадської думки та 

поведінки людей шляхом здійснення на них психологічного впливу [2, с. 49]. 
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Наприклад, у проілюстрованих нижче зразках англомовної реклами (Рис. 3) 

вербальний компонент представлений одним стверджувальним реченням 

Plastic bags kill [13], однак значно більший емоційний вплив на адресатів має 

саме невербальний компонент: 

  

Рисунок 3 –  Приклади креолізації англомовної соціальної реклами 

 

3. Англомовна соціальна реклама є монологічним мовленнєвим жанром, 

оскільки завжди містить мовлення лише адресанта повідомлення. Для 

досягнення бажаного прагматичного ефекту відповідні мовленнєві жанри з 

боку адресата непотрібні.  

4. Англомовна соціальна реклама характеризується як імперативний 

мовленнєвий жанр. Головна мета будь-якої соціальної реклами полягає у впливі 

на реципієнта, корекцію або зміну його поведінки, заклику до певних дій, 

відмови від здійснення наявних намірів тощо. При цьому ступінь вираження 

спонукання у соціальній рекламі може бути різним (прямим або 

опосередкованим). Яскравим прикладом цього можуть слугувати такі зразки 

рекламних медіатекстів (Рис. 4). 

5. Англомовна соціальна реклама є невиконавським мовленнєвим 

жанром, тобто таким в якому автор повідомлення спонукає до дії адресата, 

проте сам адресант у виконанні поставленої мети участь не братиме. 
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Рисунок 4 – Приклади англомовної соціальної реклами як невиконавського 

мовленнєвого жанру 

 

6.  Соціальна реклама в англомовних мас-медіа є риторичним 

мовленнєвим жанром, який планується адресантом заздалегідь для 

максимально ефективного впливу на реципієнта. 

7. В англомовній соціальній рекламі образ адресата переважно є 

розмитим, тобто комунікативна ситуація передбачає звернення до усіх 

представників англомовного суспільства. Деталізований та персоніфікований 

типи адресата в соціальній рекламі англійською мовою трапляється рідше. 

Наприклад: 

  

Рисунок 5 –  Приклади англомовної соціальної реклами з розмитим образом 

адресата 
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На рисунку 5 англомовна соціальна реклама містить вербальний 

компонент, що є зверненням усіх представників англомовного суспільства: The 

number of car accidents involving children increases during school holidays. Please 

be extremely careful. Think of both sides та Women should have the right to make 

their own decisions [13]. Таким чином, образ адресата у наведених прикладах є 

розмитим.  

У прикладах соціальної реклами на рисунку 6 звернення адресанта 

націлене на окремі групи людей: If you’re over 18 and having sex with an 

underage girl it’s situation rape та You are not a sketch. Say no to anorexia [13]. У 

даному випадку адресат комунікативного акту є деталізованим.  

  

Рисунок 6 –  Приклади англомовної соціальної реклами з деталізованим 

образом адресата 

 

Висновки. Отже, соціальна реклама є окремим мовленнєвим жанром, 

сферою функціонування якого є мас-медійний простір. Головна мета 

англомовної соціальної реклами полягає у зміні моделі поведінки англомовного 

суспільства шляхом впливу на окремих його адресатів рекламного 

повідомлення. Класифікація англомовної соціальної реклами з урахуванням 

різних жанротворчих ознак дозволила виявити її характерні риси як особливого 

типу мовленнєвого жанру.  Зокрема, англомовна соціальна реклама є 

монологічним, невиконавським, імперативним, риторичним мовленнєвим 

жанром. За структурним критерієм англомовна соціальна реклама постає 

вторинним мовленнєвим жанром, який складається з одного або декількох 

первинних мовленнєвих жанрів. Серед первинних мовленнєвих жанрів 
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найбільш поширеним є заклик. Тексти соціальної реклами характеризуються 

креолізованістю, а образ адресата в них є переважно розмитим, рідше 

трапляються приклади англомовної соціальної реклами з деталізованим та 

персоніфікованим образом адресата.  
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Статтю присвячено аналізу образу перекладача, автора та читача в романі-

антиутопії відомої канадської письменниці Маргарет Етвуд «Оповідь 

служниці». Особливу увагу звернено на сутність авторського образу в 

оригіналі та перекладі, загальні принципи орієнтації перекладача на читача, 

методи впливу на останнього. Зроблено висновок, що у парадигмі сучасних 

лінгвістичних теорій особа перекладача стає унікальним феноменом, що 

водночас поєднує і втілює в текстову тканину особистість автора та 

читача. 

Ключові слова: канадська література, Маргарет Етвуд, образ автора, образ 

читача, поліфонія. 
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Постановка проблеми. У кожній мові її прагматичний потенціал може 

виражатися по-своєму, що зумовлює неминучі зміни у тексті перекладу. 

Перекладач виступає у цьому випадку своєрідним фільтром, що обирає з 

оригіналу певну інформацію, яка стане доступною в перекладі для вторинного 

реципієнта, надаючи при цьому більшої уваги тим фрагментам тексту, які через 

свої лінгвістичні та екстралінгвістичні особливості могли б пройти повз увагу 

читача, хоча вони і стають значущими для всього твору.  

Аналіз досліджень. Багатоаспектна розвідка роману канадської 

письменниці М.Етвуд включає достатньо велику кількість наукових 

досліджень, серед яких більша кількість опублікована у зарубіжних виданнях. 

Вагомий внесок у дослідження роману зробили такі зарубіжні науковці як Л. 

Венутті, Б. Рігней, Р. Нісчік, М. Рейнольдс. Що стосується вітчизняного 

літературознавства, то лише невелика кількість науковців приділяли увагу 

дослідження роману-антиутопії: Н.Балан, М.Воронцова. Ю. Чернова. Остання 

особливу увагу приділяла авторським прийомам, вживаних для відображення 

інтер‘єру, опису їжі та життя головної героїні. Вищезазначені дослідження, на 

нашу думку, є ключовими для висвітлення понять образів автора та читача в 

конкретному художньому творі, а також для визначення ролі перекладача при 

перекладі. Втім, ця проблема не була предметом окремого дослідження, що і 

зумовлює актуальність нашого наукового пошуку. 

Мету статті становить аналіз образу автора та образу читача крізь призму 

мовної особистості перекладача в перекладі роману-антиутопії Маргарет Етвуд 

«Оповідь служниці», а також мовні засоби їх реалізації. Досягнення 

поставленої мети можливо здійснити шляхом виявлення і дослідження 

суб‘єктних та позасуб‘єктних форм організації тексту в українському  перекладі 

роману.  

Виклад основного матеріалу. Сюжетна своєрідність роману-антиутопії 

«Оповідь служниці» канадської письменниці Маргарет Етвуд відображає 

переплетення багатьох провідних подієво-оповідних ліній, які включають в 

себе поліфонію світосприйняття автора, перекладача та читача, що призводить 

до гармонії  та виникнення художньої цілісності як передумови гармонізації 

особистості та світу. 
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Становлення жанру роману взагалі сприяло розвитку образу-автора, який є 

притаманний оригіналу та перекладному літературному твору. Образ автора – 

це відображена у творі особистість автора-творця, яка знаходить свій вияв у 

формі певної світоглядної позиції (точки зору), що стоїть за всім зображеним у 

творі і зв'язує його вираженням певної концепції світу й людини [4, с.257]. Роль 

перекладача є вагомою, адже йому необхідно відшукати у мові перекладу 

відповідник з еквівалентним оригіналу прагматичним значенням для того, 

щоби образ автора зберігся з усіма первинними характеристиками. У сеснсі 

художньої функції В.В.Виноградов вважає, що образ автора – це не просто 

суб'єкт мовлення, найчастіше він навіть не названий на структурі твору. Це – 

концентроване втілення суті твору, що об'єднує всю систему мовних структур 

персонажів у їх співвідношенні з оповідачем , оповідачем або оповідачами і 

через них є ідейно-стилістичним осередком, фокусом цілого [3, с. 118]. 

Таким чином, образ автора стає специфічною смисловою величиною, яку, 

з одного боку, потрібно відрізняти від біографічної авторської постаті, автора 

як людини, а не як особливої творчої особистості; з іншого боку, – від образу 

художньо конструйованої особи оповідача або розповідача твору, уявлюваної 

реальним творцем у функції автора, тобто умовного, а не фактичного автора-

творця.  

З існуючих концепцій авторського образу найаргументованішою видається 

точка зору на дану проблему й сутність авторського образу, яку узагальнює у 

своїй праці «Образ автора як естетична категорія» Н. Бонецька. «Зустріч 

свідомості читача з автором, — пише Н. Бонецька, — відбувається тоді, коли за 

художнім світом починає відчуватися авторська активність, яка його створила. 

Що ж за образ з'являється при цьому у свідомості читача? Як оформлюється, 

усвідомлюється та закінчується враження від зустрічі з автором? Цей образ 

зовсім особливий, йото природа відмінна від природи образів героїв твору. 

Насамперед він не має ні пластичної оформленості, ні характерологічної 

закінченості. З художнього твору ми не можемо не лише дістати якихось 

відомостей про зовнішній вигляд його автора, а й зробити більш-менш певні 
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висновки про його емпіричний характер. І усе ж образ автора, який 

розкривається у творі, співвідноситься з авторською особистістю, мабуть, 

більш тісно, ніж його портрет або характер. У процесі творчості особистість 

відповідає собі в найбільшій мірі, тому в художньому творі присутня сама суть 

автора, і глибина твору, так би мовити вертикаль його, відповідає глибині 

авторської особистості» [2].  

В образі автора перетворюється внутрішня «душевна біографія» 

письменника, відбивається його непобутове обличчя. Роман «Оповідь 

служниці», події якого відбуваються в Америці і відносяться до недалекого і 

досить імовірного майбутнього, не став винятком. Із перших же рядків 

відчувається прагнення М.Етвуд максимально виявити своє ставлення до подій, 

що зображуються через інтертекст. Як і багато інших творів М. Етвуд, «Оповідь 

служниці» розпочинається з епіграфу, що містить біблійні цитати. Головним 

поясненням цього стає той факт, що все в республіці Гілеад базується на 

біблійних принципах, що створює помітний та значущий контраст з тим, що 

відбувається у текстовій дійсності. У перекладі, на нашу думку, було 

відтворено  комунікативно-прагматичне наповнення образу кожного 

персонажу, незважаючи на неможливість використання усіх видів 

перекладацьких трансформацій у зв‘язку з необхідністю забезпечення 

рівноцінного комунікативного ефекту [6].  

Прояв образа автора у романі «Оповідь служниці» знаходить своє 

відображення у суб‘єктних та позасуб‘єктних (за термінологією Б. О. Кормана) 

формах організації тексту. Як суб'єктну форму для свого роману авторка 

вибирає нарацію від першої особи, що дає змогу відчути емоційну глибину 

оповіді, яка і точно відтворена в українському перекладі: «…і я в ньому — 

спотворена тінь, пародія на щось, фігура в червоному плащі, котра наче 

вийшла з казки і тепер спускається до миті безтурботності, схожої до 

небезпеки. Сестра, умочена в кров.» [3 с.180].  

Читач завжди відчуває прояв авторської позиції у романі, навіть через 

відсутність авторських ремарок у тексті. Ми погоджуємося з Ю. В. Черновою, 
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що стиль М. Етвуд характеризується короткими незакінченими реченнями, які, 

однак, «надовго врізаються в пам'ять» [8]. Саме у ці фрази, «відчеканені» 

головною героїнею, авторка вкладає свої найбільш сокровенні думки: I try not 

to think too much. Like other things now, thought must be rationed. There’s a lot that 

doesn’t bear thinking about. Thinking can hurt your chances, and I intend to last. 

Нині думки, як і інші речі, мають бути унормовані. Є стільки всього, що не 

стерпить думок. Думки можуть вплинути на мої шанси, а я маю намір 

протриматись якомога довше [7]. 

Авторська позиція, співчуття, бажання допомогти головній героїні 

репрезентовані в словах старшої жінки, яка з‘являється лише в спогадах 

головної героїні і дає поради, як вижити в суспільстві, в яке потрапить 

майбутня служниця. Це тітка Лідія, яка в інтернаті для майбутніх служниць 

готує жінок до виконання їхньої місії, як раніше готували дівчат у балетній 

школі: We were a society dying, said Aunt Lydia, of too much choice; There is more 

than one kind of freedom, said Aunt Lydia. Freedom to and freedom from. In the days 

of anarchy, it was freedom to. Now you are being given freedom from. Тітка Лідія 

казала: «Наше суспільство помирало, бо мало забагато вибору. Свобода буває 

різна, — казала Тітка Лідія, — свобода длячогось і від чогось. У дні анархії це 

була свобода для. Тепер виотримали свободу від[5]. 

Образ читача може бути визначена як відображеність у творі особи 

читача, точніше читацької свідомості як прогнозованого типу оцінки 

зображеного у творі, який  найчастіше конкретизують як образ читацького 

сприйняття, що з'являється в письменника та утримується ним у процесі 

творчості. При перекладі художнього твору перекладач намагається втілити 

образ читача та  cпрогнозувати оцінку можливих типів читацьких реакцій на 

зображуване. 

Загальні принципи орієнтації автора при перекладі  (перекладача на 

читача), а також впливу на нього, на думку І. Подгурської, можуть бути зведені 

до таких, заданих із середини твору, рівнів сприйняття поступового входження 

читацької свідомості у художній світ твору. За результатами нашого 

дослідження всі три рівні відображені в українському перекладі роману 

«Оповідь служниці» [6]. 
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1. Рівень уваги, при якому досягається цілеспрямоване і сконцентроване 

введення читача в художню розповідь, знайомство із зовнішніми реаліями 

світу, втіленого у творі; збудження, за висловом психологів, часового або 

ситуативного інтересу, що з'являється в процесі сприйняття і згасає по його 

закінченні: «Ми спали в колишньому спортзалі. Лакована дерев’яна підлога 

була розмальована смугами та колами для тих ігор, у які колись тут грали; Іду 

доріжкою, посипаною гравієм. Вона охайно, наче проділ у волоссі, ділить 

надвоє газон заднього двору.» We slept in what had once been the gymnasium. The 

floor was of varnished wood, with stripes and circles painted on it, for the games that 

were formerly played there; Iwalk along the gravel path that divides the back lawn, 

neatly, like a hair parting. It has rained during the night; the grass to either side is 

damp, the air humid.. [7].  

2. Рівень співучасті, що сприяє утворенню довготривалого зацікавленого 

ставлення до тексту, розпізнаванню в тексті «свого», «близького» шляхом як 

мимовільних, так і цілеспрямованих порівнянь, аналогій, асоціацій з власним 

життєвим досвідом. «Але нині я сумую і за тими кімнатами так само, навіть 

за жахливими картинами на стінах: за пейзажами з опалим листям чи 

танучим снігом у хвойному лісі…» But now it's the rooms themselves Imiss as well, 

even the dreadful paintings that hung on the walls, landscapes with fall foliage or 

snow meltingin hardwoods [7].  

3. Рівень відкриття, тобто урозуміння, авторського пафосу... свого роду 

власноручного знаходження істини, вистражданої митцем і втіленої у тексті. 

Виділення цих рівнів у тексті має на меті зрозуміти авторську позицію і 

позицію вірогідного читача в їхньому взаємопроникненні «Тітка Лідія казала: 

«Якщо у вас багато речей, ви стаєте надто прив’язаними до матеріального 

світу й забуваєте про духовні цінності. Треба плекати вбогість духу». «If you 

have a lot of things, said Aunt Lydia, you get too attached to this material world and 

you forget about spiritual values. You must cultivate poverty of spirit. [7].  

Зверненість письменника до свідомості адресата, читача загалом, може 

виконувати різні художні завдання, підпорядковані в кінцевому підсумку 
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єдиній і основній меті – створенню передумов для формування та збагачення в 

процесі сприйняття типу читацького усвідомлення – переживання, найбільш 

близького в органічному відношенні до письменницької світоглядної позиції.  

У певному розумінні літературний твір виступає в якості моделі 

синтетичного діалогічного знання про буття, в якому всі його учасники 

отримують власний «голос» на засадах поліфонії, знання, яке принципово не 

може привести до завершення, остаточної, нездоланної монологізації. 

Поліфонія літературного твору, яку Р. Інгарден називає «синтетичною», 

передбачає постійно здійснюваний, неусвідомлений перехід від сприйняття до 

осмислення, від зовнішнього до внутрішнього, який відбувається настільки 

швидко, що справляє враження одночасної присутності читача на всіх рівнях 

структури твору в процесі його конкретизації. Розуміння смислу, що проглядає 

за «мовно-звуковим утворенням», та схоплювання «одним поглядом» [1] певної 

картини на основі зображуваних предметів утворюють об‘ємність, 

неодномірність входження у світ твору, яка певним чином нагадує враження від 

перебування у світі реальному. На нашу думку, роман-антиутопія «Оповідь 

служниці»  звертається й до «безпосередньої чуттєвості», й до «належної до 

сфери ідеальної думки», створюючи передумови для злиття духовного та 

чуттєвого на засадах поліфонії. Можливо, саме «досвід мистецтва», й зокрема 

літератури як мистецтва слова – одного з центральних інструментів 

антропогенезу – забезпечує постійну діалогічну координацію зовнішнього та 

внутрішнього буття людини, співвіднесення яких на сьогодні залишається не 

повністю визначеною. 

Висновки. Переклад відбиває виразну метафоричність оригіналу, що 

супроводжує кожен етап сюжетного розвитку: створена у романі держава 

вибудовує місце жінки в суспільстві, яке пригнічує її особистість. Через 

сардонічне викривлення  реальної дійсності та посилання на принципи 

гуманізму створюється ефект сюрреального світу, який має бути переданий з 

урахуванням авторсько-перекладацької та читацько-авторської перспектив, що 

створює поліфонію художнього твору.  
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Аналіз художнього твору показав, що в цілому рішення перекладача 

ґрунтуються на цілісному сприйнятті твору з урахуванням його жанрових 

ознак, як постійних, так і змінних, а також усвідомлення нею значення тих 

соціальних феноменів, що лягли в основу твору. 
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ЛІНГВОПРАГМАТИКА РИТОРИЧНОГО ПИТАННЯ  

НАУКОВОГО ДИСКУРСУ 

У статті досліджено основні особливості риторичного питання в науковому 

дискурсі; виявлено, роль лінгвопрагматичного аспекту риторичних питань, 

з’ясовано їхню особливість у контексті наукового дискурсу. У висновках 

наводяться підсумки з проведеного дослідження. 
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Постановка проблеми. Риторичне питання досить широко 

використовуються в досліджуваних наукових працях. Їхня мета – привернути 

увагу до явища. Особливість риторичного питання в тому, що відповідь 

сформована в собі самому. Риторичні питання спрямовані не на пошук 

інформації, а на її передавання, на пряме повідомлення про що-небудь. Досить 

важливим чинником є також способи вживання риторичних запитань, які 

пов‘язані з різними факторами, що впливають на його ефективне використання 

в процесі комунікації: мовною особистістю оратора, учасників комунікації, їх 

знаннями й уявленнями про світ. 

Мета статті - встановлення особливостей риторичного питання в 

науковому дискурсі з позицій лінгвопрагматики та окреслення проблем 

перекладу таких конструкцій на українську мову.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед відомих учених, які 

досліджували проблему, - І.Р. Гальперін, В.І. Горєлов, О.О. Калініна, Френц 

Кіфер, С.Т. Шабат. Риторичне питання розуміють як особливий синтаксичний 

тип номінативних одиниць, як факт системи мови, якому відповідає певний тип 

думки, що утворює мовну семантику речення [1, с.45].  

Деякі мовознавці висловлюють думку про те, що риторичні запитання 

використовуються для передачі повідомлення з метою підсилення емоційного 

забарвлення висловлювання, щоб привернути увагу співрозмовника до наданої 

в питанні інформації (В. А. Григор‘єв, Л. З. Терьошкіна, Є. І. Шендельс)                    

[1, с.32]. 

Виклад основного матеріалу. Є підстави вважати, що науковий дискурс – 

це взаємодія між ученими через спілкування, висловлювання своїх тверджень 

та думок. Значимість наукового дискурсу висвітлені у концептах Знання, 

Істина, Дослідження.  

Мета наукового дискурсу - передати наукові положення, наукову та 

технічну інформацію, вирішити наукову проблему, зацікавити адресата, до 
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наукового дискурсу відносяться жанри, ціль яких - вирішення теоретичної або 

прикладної наукової проблеми. Науковий дискурс створюється вченими, його 

учасниками зазвичай виступають фахівці з відповідним рівнем підготовки, 

спільним з автором статусом і прагматичним тезаурусом [3]. Ціллю наукового 

спілкування є процес придбання та збагачення нових знань, що представлені у 

вербальній формі та спричинений комунікативними властивостями наукового 

спілкування. 

Науковому дискурсу властиві ознаки інтертекстуальності, діалогічності. 

Інтертекстуальність проявляється у наукових текстах за допомогою цитат, 

посилань. У науковому дискурсі інтертекстуалість є узагальненим принципом 

побудови наукового тексту на рівні змісту. Це означає, що будь-який науковий 

твір пов‘язаний з іншими дослідженнями і позиціонується як своєрідний 

мікротекст у загальнонауковому макротексті. 

У сучасній лінгвістичній літературі представлено чимало визначень 

риторичного питання, що демонструє різне розуміння науковцями природи 

явища, що вивчається. Так, у риториці риторичне питання характеризується як 

досить ефективна діалогізація монологічного мовлення, що слугує для 

смислового та емоційного відображення смислових центрів, емоційно-оцінного 

відношення адресата до предмета повідомлення. Термін «риторичне питання» 

позначає особливу синтаксичну конструкцію, сутність якої полягає 

у переосмисленні граматичного значення питальної форми [2, с. 84].Тобто 

риторичне питання має одночасно диференційні ознаки питальних 

і розповідних речень. Риторичне питання тлумачиться і як фігура мовлення, 

засіб відтворення діалогу з уявним співрозмовником [7, с. 551]. Питання 

адресатові не розраховане на відповідь, коли відповідь неможлива чи зайва або 

вміщена чи смислово сконденсована в самому питанні [7, с.551].Риторичне 

питання є яскравою, експресивною конструкцією з широким спектром 

виражальних можливостей.  

Відповідно до цього типи питань відповідають різним комунікативним 

цілям, обслуговуючи різні мовленнєві ситуації. Орієнтуючись на знання автора 

щодо ситуації, Ференц Кіфер виділяє чотири типи ситуацій питання: 1. Автор 
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не знає відповіді, але вважає, що адресат її знає. Сюди належать так звані 

―інформативні‖ питання про відповідність дійсному стану справ, запити про 

думку, дозвіл, підтвердження, пораду тощо. 2. Ні автор, ні адресат не знають 

відповіді, і автор знає, що адресат не знає відповіді. Це так звані ―проблемні‖ 

питання. 3. Автор знає відповідь, але він не переконаний у тому, чи знає її 

адресат. Ця ситуація стосується ―екзаменаційних‖ питань. 4. Як автор, так і 

адресат знають відповідь, і автор знає, що адресат знає відповідь. Сюди 

віднесені питання-відлуння, риторичні питання та питання-вигуки, які пов‘язані 

з ментальним або емоційним станом автора і не є справжніми питаннями                   

[8, с. 162–163]. 

Безсумнівно, використання риторичного питання дозволяє експресивно та 

емоційно виділити повідомлення, створити неабиякий зв‘язок між 

комунікантами, що полягає у відтворюванні внутрішнього стану автора, 

передачі його особистих поглядів та думок на повідомлюване, а з іншого – в 

інтелектуальному пробудженні читача через розмірковування над прочитаним 

або отриманим у ході комунікації.  

Виокремлено деякі прямі питальні конструкції типологічно представлено 

різноструктурними власне питаннями, риторичними питаннями, а також 

діалогічними єдностями. Власне питання привертають увагу приймача, 

спонукають до спільної мисленнєвої діяльності, уводять елементи полеміки, 

створюючи тим самим діалогічність: What are the functional categories when the 

present perfect appears in narrative or explication embedded within one person’s 

turn at talk? (Text&Talk)[4]. 

Риторичні питання як вузькоспеціалізовані засоби експлікації питальної 

модальності через порушення кореляції "питання – відповідь" мають на меті 

привернути увагу реципієнта, наблизити його до автора, передавши водночас 

категоричність судження, створивши уявну ситуацію діалогу: Does it make sense 

to let the position in an ordered list represent the semantic role of an argument in a 

predication? Consider the following examples in which arguments are interchanged 

(Computational Linguistics).  

Специфіка діалогічних комплексів (єдностей) полягає у створенні імітації 
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діалогічної практики, в якій комунікантами виступає як автор, так і реципієнта 

аудиторія. При цьому автор будує стратегію двома шляхами: він або подає 

інформацію у стрункому каркасі "питання – відповідь", або створює діалогічну 

ситуацію, коли відповідь на сформульоване питання треба шукати в 

наступному тексті: Assumptions about headshaking that underlie the proposed 

typology of negation in SL are a case in point. It is claimed that headshaking during 

negation in SLs has grammaticalised and is not gestural. But is this accurate? 

Діалогічні єдності є відтворенням творчого мислення автора, оскільки містять 

хід розгортання думки, що має на меті втягнути читача в дискусію, 

активізувати його увагу і проаналізувати отримувані відповіді[4]. 

Більш того, риторичні питання мають чималу кількість підходів серед 

яких: лінгвопрагматичний, перекладознавчий, стилістичний, семантичний які 

спрямовані на функціонування та комунікацію між людьми. 

Лінгвопрагматичний аспект характеризується мовленнєвими тактиками, 

правилами ведення діалогу, різноманітними установками, референцією мовця, 

адресатом мовлення, стосунками між учасниками спілкування. 

Використовується за допомогою мовних засобів у комунікації в межах 

дискурсів і текстів різного функціонувального спрямування. Перекладознавчий 

аспект виражає цілий спектр емоцій, почуттів, які можуть передаватись по 

різному через фрази, слова синоніми для піднесення тону та важливості 

інформації.  

Проілюструємо викладене вище яскравими прикладами риторичних 

питань з поясненнями. 

When Lars had gone,  Henry looked at  Jessie  and Violet and said, ―Aren’t we 

lucky to have a grandfather who takes us on a trip, and helps us go to school just the 

same?‖ Jessie smiled at her brother. She said, ―I  was  thinking  the  same  thing.  

What  a  lot  of  surprises Grandfather thinks of!‖ [10, p. 20]. 

У даному реченні риторичне запитання не реалізує питальної функції, 

оскільки, на відміну від власне запитання, риторичне запитання не 

характеризується відкритою ремою, а містить повнозначне судження. Можливі 

відповіді зводяться до вираження згоди (незгоди) із судженням, що передається 

за допомогою питальної форми. 
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До риторичних запитань відносяться питальні речення у складі питально-

відповідних реплік, які  містять  формальне  запитання  та  відповідь  на  нього,  

що  належить  одній  особі,  як  у прикладах: 

―What did you ever do to help me? Nothing! 

            Did you notice her eyes? Terrific[11, p. 63]. 

Особливий інтерес викликають речення, які повністю  втратили  питальне  

значення і здатні вживатися лише в переносному розумінні. Такі 

висловлювання  проявляють  тенденцію до перетворення в синтаксичні кліше. 

Прикладами є такі мовленнєві штампи, як: What do I care? Who would have 

thought? What business is it of mine? How dare you? How do I know? How should I 

know? What difference does it make? What good does it do? та ін. 

What good does it do?‖Axel didn’t answer[9, p. 278]. 

―Good heavens! cried Elizabeth‖; ―but how could that be?‖ Такі  репліки  

майже  не  сприймаються  адресатом  як  запит інформації:  тому важко  уявити  

собі  ситуацію,  при  якій  можна  було  б  дати  адекватну відповідь  на  будь-

яке  із  цих  запитань.  

У риторичному питанні досить ефективними є клішовані речення типу 

How do / should, would / I know? Who would have thought? безумовно   

використовуються для вираження негативного твердження, супроводжуючись 

вираженням емоцій. What business is it of mine? What difference does it make?  

Who  cares?  What  does  it  matter?  What  do  I  care?  How  dare  you? 

використовуються для вираження байдужості, роздратування, обурення. 

Риторичні запитання такого типу можуть виражати велику кількість емоційних 

і модальних значень.  

Висновки. Відтак, можна впевнено стверджувати, що риторичне питання є 

важливим компонентом у мовленні, спілкуванні, в правильній емоційній подачі 

інформації та отриманні очікуваної або не очікуваної відповіді. Риторичне 

питання, нав‘язуючи думку автора адресату, змушує його повірити в те, що він 

робить висновки сам, оскільки знає відповіді на всі запитання. Риторичні 

питання призначені для того, щоб створити відповідний моційний стан, 

побудувати ілюзію розмови, діалогу, що начебто відбувається у присутності 

читача і за його участю.  
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СПОСОБИ ТА ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ 

НЕОЛОГІЗМІВ ЗІ СФЕРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У статті проаналізовано особливості перекладу неологізмів зі сфери 

інформаційних технологій, а також здійснено огляд і аналіз способів їх 

перекладу на матеріалі на матеріалі тлумачних і тлумачно-перекладних 

словників англійської мови. 

Ключові слова: неологізми, засоби та способи перекладу, описовий переклад, 

калькування, транскрибування, скорочення, абревіатури. 

Постановка проблеми. Англійська мова сьогодні, як і багато інших мов, 

переживає так званий «неологічний бум», адже велика кількість нових слів, 

особливо пов‘язаних зі сферою інформаційних технологій, створила попит їх 

фіксації та інтерпретації. Лексичний склад є тим компонентом мови, якому 

притаманні постійні зміни, спричинені когнітивними та комунікативними 

потребами мовців, розвитком їхньої пізнавальної діяльності та еволюцією 

сприйняття світу.  

Українська термінологія зі сфери інформаційних технологій є однією з 

сучасних терміносистем, що перебувають ще на стадії розвитку, змін, 

формування та вдосконалення. Наразі значна кількість технічних термінів, які 

раніше були невідомими для пересічного українця, тепер використовуються 

не лише для професійної комунікації, а стали загальновживаними лексичними 

одиницями. Принагідно зазначимо, що англійська технічна термінологія є 

превалюючим джерелом системного запозичення в цій сфері для української 

мови. Наголосимо, що чисельність і розгалуженість технічної терміносистеми 

англійської мови є першопричинами труднощів, які виникають у процесі 

перекладу. Переклад технічного тексту – комплексний та складний процес. 

Для правильного та точного перекладу лінгвісту вдало дібрати не лише 

українські відповідники-еквіваленти, а й не втратити зміст, форму, 

гармонійність англомовного оригіналу [9, с. 109]. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі дослідження 

неологізмів свої лінгвістичні праці присвячували такі відомі мовознавці, як 

Л.С. Бархударов, Ю.А. Зацний, Н.Б. Іваницька, В.І. Карабан, В.Н. Комісаров, 

Л.Я. Терещенко, М.Я. Цвіллінг та багато інших. Серед сучасних дослідників 

варто виокремити О.І. Дзюбіну та М.О. Шутову, які розглядали теорії 

утворення неологізмів та їх класифікації, а також Т. Данкевич та 

І.В. Козаченко, які досліджували особливості перекладу англійських 

неологізмів українською мовою. Аналіз останніх досліджень показав, що хоч 

нині існують загальновідомі способи та техніки перекладу неологізмів, їх 

стрімке поповнення в англійській мові вимагає пошуку нових шляхів 

перекладу, а також укладання англійсько-українських словників неологізмів. 

Таким чином, дослідження способів перекладу неологізмів зі сфери 

інтернет-комунікації й комп‘ютерних технологій є актуальним з огляду на 

швидкий розвиток цієї галузі. Цією публікацією ми маємо на меті 

проаналізувати основні способи перекладу неологізмів сфери інтернет-

комунікації й комп‘ютерних технологій. 

Виклад основного матеріалу. Переклад неологізмів з англійської мови на 

українську відбувається у два етапи: перший етап – це осмислення значення 

неологізму, а другий – його переклад за допомогою українських лексичних 

засобів. При їх перекладі застосовується велика кількість перекладацьких 

трансформацій, використання яких зумовлене різною граматичною 

структурою мов. Кожний тип трансформацій містить різні перекладацькі 

прийоми. Значна кількість лінгвістів досягли єдності щодо їх інтерпретації та 

сфер застосування.  

1) Транскрипція та транслітерація – це способи перекладу лексичних 

одиниць мови оригіналу відтворюючи її форми буквами мови перекладу. 

Транслітерація має на меті зберегти графічну форму слова, тоді ж як 

транскрипція відтворює звукову форму іншомовного слова.  

У сучасній перекладацькій практиці, популярності набирає транскрипція 

зі збереженням деяких елементів транслітерації. Через значні відмінності 
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фонетичних систем української, російської та англійської мов таке передання 

завжди є дещо умовним і відтворює тільки подібність англійського звучання. 

Наприклад: screenshotting – скриншотинг (миттєва копія з екрану, фіксування 

(копіювання) в потрібний момент зображення частини або всього екрану, яке 

збережене в одному з графічних форматів і використовується під час 

презентацій або в публікаціях для демонстрації дій, що може виконувати 

програма); clicktivism – кліктивізм – неологізм, утворений із двох слів ―click‖ 

+ ―activism‖, який означає постійне швидке клацання по клавіатурі гаджета 

[6]. Слід зазначити, що під час використання прийому транскрибування 

завжди наявний елемент транслітерації. 

2) Калькування – це спосіб відтворення та введення нової лексики в мову 

шляхом буквального перекладу, зазвичай частинами. За О.І. Скопенко 

трансформація калькування трактується, як слово або вираз, утворені за 

взірцем слів або виразів чужої мови, що є результатом калькування [8, с. 326]. 

Уперше термін калька використав Ш. Баллі, у своїй праці «Французька 

стилістика», яка була опублікована у 1909 році і започаткувала стилістику як 

окрему галузь мовознавства. За його словами кальки є «словами та виразами, 

котрі утворені механічно шляхом буквального перекладу, за зразком виразів, 

перекладених з іноземної мови» [1, с. 69]. Термін калькування Л.П. Єфремов 

[3, c. 53] трактує як один з шляхів поповнення словника при мовних 

контактах, який базується на використанні іншомовної лексики у якості 

об'єкту перекладу, що у свою чергу виключає запозичення.  

Калькування є одним із основних прийомів перекладу і не поступається 

жодному іншому способу у частоті застосування. Наприклад, motherboard – 

материнська плата, control panel – панель керування, antivirus program – 

антивірусна програма, computer platform – комп‘ютерна платформа, memory 

card – карта пам‘яті, system unit – системний блок, audio adapter – звукова 

плата, installation – установка, voice mail – голосова пошта, electronic footprints 

– електронні відбитки (сліди, які ми залишаємо, користуючись мережею 

Інтернет, на кожній веб-сторінці), e-waste – електронні відходи (комп‘ютери, 

їхні комплектуючі та інші сучасні електронні прилади, що складають на даний 

час значну частину побутових відходів). 
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Частотність застосування прийому калькування пояснюється тим, що 

кожному елементу словосполучення на мові оригіналу відповідає один 

елемент словосполучення мовою перекладу, отже, реалізується принцип 

економії мовних засобів.  

Калькування є виправданим при перекладі термінологічних 

словосполучень тоді, коли складові елементи цих словосполучень вже посіли 

певне місце у термінологічній системі мови перекладу і є доступними для 

розуміння спеціалістів. Щоб застосувати цей прийом, необхідно переконатися, 

що в мові перекладу дійсно відсутнє дане слово чи вираз. 

3) Описовий переклад. Визначення описового перекладу, як одного з 

прийомів перекладу нових лексичних елементів вихідної мови знаходимо у 

В. І. Карабана [4, с. 297]. Це відбувається тоді, коли слово, словосполучення, 

термін чи фразеологізм замінюється в мові перекладу словосполученням (або 

більшим за кількістю компонентів словосполученням), яке адекватно передає 

зміст цього слова або словосполучення (терміна). Цей прийом має суттєвий 

недолік, який полягає в тому, що деякі пояснення виходять задовгими і 

виглядають недоречним у тексті перекладу. Особливо якщо це стосується 

коротких статей та заміток в інтернеті. Застосування експлікації може бути 

виправдано лише в тому випадку, коли переклад видається неможливим через 

відсутність адекватних відповідників [2, с. 7]. 

До описового перекладу висуваються такі вимоги: 1) переклад має точно 

відбивати зміст позначеного неологізмом поняття; 2) опис не повинен бути 

надто докладним; 3) синтаксична структура словосполучення не повинна бути 

занадто складною [8, с. 85]. Наприклад: digital dementia – цифрове 

слабоумство, або цифрова деменція – люди настільки покладаються на 

цифрові пристрої, наприклад персональні комп‘ютери або мобільні телефони, 

що не можуть навіть пригадати свої номери телефонів. Зміст поняття 

«цифрове слабоумство» описує і стосується конкретно порушення пам‘яті й 

мислення. Skype sleep – спілкуватися за допомогою програми Skype та заснути 

одночасно із своїм співрозмовником, Sellebrity – використання відомих людей 
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для рекламування продуктів, text-walk – писати повідомлення на мобільному 

телефоні в соціальних мережах на ходу, Tech-life balance – час, який людина 

витрачає на користування різними технічними комунікативними пристроями 

та час без них, facecrook – злочинець, який використовує Фейсбук для 

здійснення, планування або обговорення злочину, blogebrity – відомий і 

популярний укладач інтернет-журналів, blogspiracy – практика проведення 

дезінформації через інтернет, e-linquent – людина, яка перешкоджає роботі 

Інтернету та комп‘ютерних програм.  

На відміну від проаналізованих вище прийомів калькування, транскрипції 

та транслітерації, які носять механічний характер, описовий переклад вимагає 

від перекладача фахових знать сфери перекладу, проникнення в суть явищ, що 

перекладаються, глибоке знання спеціалізованої лексики. 

4) Пряме включення – спосіб перекладу, який передбачає використання 

англійського слова в його початковій формі. Наприклад: wi-fi, iPod, iPad.  

Досить часто такий спосіб перекладу використовують для перекладу 

неологізмів, що складаються з двох частин, де одна з них подається мовою 

оригіналу, наприклад: web-сторінка [5, с. 167].  

Безумовно, транслітерація та транскрибування не втрачають 

популярності як типи перекладу, проте в даний час спостерігається тенденція 

використання прямого включення для зазначення власних назв мовою 

оригіналу, щоб уникнути помилок та непорозумінь у їхньому перекладі. 

Висновки. Оскільки неологізми охоплюють практично всі сфери життя і 

лексичний склад англійської мови постійно поповнюється ними, треба 

розуміти, яким чином необхідно перекладати ці лексичні одиниці українською 

мовою. Найбільш поширеними способами перекладу англійських неологізмів 

зі сфери інформаційних технологій українською мовою є 

транскрибування/транслітерація, калькування, описовий переклад, пряме 

включення, приблизний переклад. 
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Постановка проблеми. Мова та мовлення є найважливішими способами 

комунікації та пізнання  всесвіту. Людська мова – це мова слів. Саме тому, для 

досягнення нею головних функцій слова повинні бути впорядковані та 

організовані. Відтворення мовленнєвих інтенцій здійснюється за допомогою 

кількох факторів, а саме: швидке виявлення лексем в анналах пам‘яті; 

одержання та утворення комунікативно значущого ланцюжка. Змога 

комунікації між людьми залежить від того, як комунікант та реципієнт бачать 

світ. Чи розділяє кожна сторона комінукативного процесу середовище на 

«своїх» та «чужих», події – на «добро» та «зло».  

Актуальність дослідження зумовлена аналізуванням мовної картини світу 

на основі концептуальних протиставлень та сприяє запровадженню нових 

підходів та аспектів у вивченні концептів. Відповідно до цього бінарні опозиції 

виступають одними з найголовніших характеристик людського мовлення та є 

одним із провідних методів опису цілісного фрагмента мовної картини світу в 

цілому. 

Пізнання бінарних опозицій викликав науковий інтерес фахівців 

лінгвістики, філософії, таких як І. Ахмад, С. І. Балі, Д. Крістал, Р. Ласс, 

Ф. де Соссюр, Б. Трнка, М. С. Трубецький, В. Чмель, праці яких досі є 

актуальними до сьогодення. Невід‘ємним внеском у наукову діяльність 

залишаються дослідження бінарних опозицій у літературознавчому полі. Існує 

низка дослідницьких робіт таких вчених як М. М. Бахтін, О. Г. Олійник, 

О. О. Приходченко, Н. В. Соловйова, Ю. О. Сухомлінова, А. Р. Хайрутдінова, 

які присвяченні вивченню авторського художнього світу через позицію 

бінаризму. 

Метою статті є дослідження системності мови та мовлення через призму 

бінарних опозицій. Сформована мета статті передбачає аналіз наукових 

доробок у розрізі фонологічних та лексичних опозицій, а також аналіз бінарних 

опозицій беручи за основу  художні тексти. 
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Виклад основного матеріалу. Теоретичні напрацювання у лінгвістиці 

концепцій бінарних опозицій з‘явились ще на початку ХХ ст. і були основані на 

наукових розробках Ф. де Соссюра, Р. Якобсона і М. Трубецького. Після 

утворення фонологічної системи мови, зображеної на основі диференційних 

ознак, бінарний методологічний принцип стали використовувати практично в 

усіх галузях структурних гуманітарних досліджень.  

Безсумнівно, що значна увага у лінгвістичній літературі приділяється 

теорії «бінарної опозиції», яка визначає особливий інструментарій пізнання 

людиною світу, що її оточує, усвідомлення його сутності. 

Як було виявлено, теорія бінарної опозиції розпочала свій найбільш 

значний розвиток у роботах структуралістів. Як зазначає Ф. де Соссюр [6], 

бінарна опозиція – це засіб, за допомогою якого одиниці мови мають значення; 

кожна одиниця визначається при взаємному визначенні з іншим терміном, як у 

двійковому коді. Це не суперечливе відношення, а структурне, доповнювальне. 

Маємо на увазі, що бінарна опозиція є значущою концепцією структуралізму, 

що вивчає такі відмінності як фундаментальні для всієї мови і думки; це – 

відмінність між двома взаємно виключними лексемами, такими, як вмикання і 

вимикання, напрямки вгору і вниз, ліворуч і праворуч. 

Представники «Празької школи» відіграли важливу роль у дослідженні 

бінарних опозицій. Один з філологів даної школи Б. Трнка [12] описує ідею 

бінарності у саму концепцію фонеми, відповідно до якої фонеми визначаються 

як «фундаментальні фонологічні опозиції, що забезпечують побудову слів у 

мові. Фонеми контрастують між собою у словах і, відповідно, здатні розрізняти 

слова» [12, c. 3]. Кожна фонема має свої варіанти, тобто «звуки, у яких 

реалізується фонема». Варіанти, відповідно, можуть бути позиційними, що 

виникають в особливій позиції у слові, та вільними, що вживаються незалежно 

від фонетичного оточення і є замінниками звичайних звуків відповідно до 

різних стилів вимови, або ж використовуються лише певними мовцями як 

наслідок їх ідіолектичних навичок [12, c. 3–6]. 

Але саме наукові праці філолога М. С. Трубецького  пов‘язують з 
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поняттям «бінарна опозиція». Після побудови фоноголічної методології                    

М. С. Трубецьким [7], система бінарних диференційних ознак стала 

використовуватися практично у всіх сферах структурних гуманітарних 

досліджень. Як було сказано науковцем, «бінарні опозиції є фундаментальними 

концептуальними опозиціями, що структурують думку» [7]. 

Згідно теорії М. С. Трубецького, дві речі можуть відрізнятися одна від 

одної лише тоді, коли вони протиставлені одна одній, іншими словами, лише 

остільки, оскільки між ними існує відношення протилежності, або опозиції                 

[7, с. 38]. Використовуючи вперше термін «бінарна опозиція»,                                     

М. С. Трубецький характеризує цей феномен як «універсальний засіб 

раціонального пізнання світу, де одночасно розглядаються два протилежних 

поняття, одне з яких стверджує певну якість, а інше – заперечує» [7, c. 77–78]. 

Посилаючись на фонологічні напрацювання науковця Д. Крістал, можемо 

підсумувати, що опозицію він розуміє як «фонологічний термін, що 

використовується для позначення контрастів між відмінними рисами звуків, 

або між наявністю або відсутністю ознаки» [13, с. 342]. 

Змістовний опис типів опозицій представляють Р. Ласс [11] і Д. Крістал 

[13]. На фонологічному рівні опозиції можуть бути: 

1) двосторонніми (bilateral) та / або багатосторонніми (multilateral). 

Двостороння опозиція обмежена двома фонемами лише як основою для 

порівняння [11, с. 43]. Наприклад, в англійській мові протиставлення між [t] і 

[d] є двостороннім, оскільки це єдині одиниці в системі, які є альвеолярними 

(проривними), і вони диференційовані за дихотомією «глухі – дзвінкі». 

Багатостороння опозиція, з іншого боку, залежить від критерію порівняння, яке 

відбувається більш, ніж у двох сегментах [13, с. 342]. Так, протиставлення між 

[t] і [θ] є багатостороннім, оскільки існує більше одного параметра контрасту, 

оскільки [t] є альвеолярним (проривними), у той час як [θ] є міжзубним 

(фрикативним). 

2) пропорційними (proportional) та ізольованими (isolated). 

Протиставлення між [f] і [v] в англійській мові є пропорційними, оскільки 
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існують інші опозиції у мові, які функціонують паралельно, наприклад, [s] і [z], 

[à] і [è]. З іншого боку, опозиція між, наприклад, [v] і [l] є ізольованою – немає 

інших сегментів, які контрастують у цей конкретний спосіб, тобто «дзвінкий 

губно-зубний фрикативний – латеральний сонант» [13, с. 342]; 

3) привативними (privative), градуальними (gradual) та еквіполентними 

(equipolent). Привативна опозиція – подвійна опозиція, де один член 

розглядається як такий, що маркований наявністю ознаки, якої не вистачає 

протилежному члену опозиції, як у [р] і [b] в англійській мові [11, с. 43]. При 

градуальній опозиції ступені розбіжності в мові визнаються за певною шкалою, 

як в англійській мові з чотирма голосними переднього ряду [i], [e], [ε] та [æ]. В 

еквіполентній опозиції члени розглядаються як логічно еквівалентні один 

одному, не протиставляючись aні поступово, aні за двійковою ознакою. 

4) постійними (constant) і здатними до нейтралізації (neutralizable). 

Постійна опозиція спостерігається у випадку, коли її члени можуть 

протиставлятися у всіх можливих положеннях, наприклад, де [p] завжди можна 

знайти в мові у стані контрасту з [b]. На противагу, відмінність між [t] і [d] в 

англійській мові може нейтралізуватися, оскільки у деяких позиціях немає 

такого контрасту, і опозиція реалізується тим самим звуком, як коли [t] слідує 

за [s] на початку слова, наприклад, stick не контрастує з *sdick . 

Далі проаналізуємо лексику, яка за словами дослідниці є «відкритою та 

динамічною системою, що складається із зон різного ступеня впорядкованості» 

[3, с. 148], тобто, з певної кількості елементів, поєднаних між собою певними 

відносинами в єдине цілісне утворення. Певна кількість елементів поєднуються 

між собою певними відносинами в єдине цілісне утворення 

На думку багатьох лінгвістів основним типом системного контакту, що  

формує організацію мовних елементів в єдину та цілісну множину і задає 

структурні зміни цієї множини є відносини опозиції, тобто, протиставлення 

мовних одиниць внаслідок їхньої спільності. Відповідно до цього, лексична 

система мови може вивчатись як незлічена кількість взаємопов‘язаних 

лексичних одиниць, які тією чи іншою мірою протиставлені одна одній на 
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підставі певної спільності їх значень. Сукупність опозицій, у які вступає певна 

лексична одиниця, відіграє вирішальну роль для ідентифікації цієї одиниці. 

Ідентифікація одиниці полягає у виявленні тих ознак семантичної субстанції, 

якими ці одиниці відрізняються одна від одної [3, с. 67]. 

Впорядкованість лексики в зовнішньому аспекті системи здійснюється в 

різноманітних родах лексичних об‘єднаннях на основі парадигматичних 

відносин, таких як синонімічних, антонімічних, лексико-семантичних груп слів 

і лексико-тематичних полів [1].  

Розглянемо кожен вид парадигматичних відносин детальніше. Первісним 

лексичним терміном є синоніми – слова, що мають ідентичне лексичне 

значення, але різняться його відтінками, тобто, синонімами уважаються лише 

такі схожі за значенням слова, відмінності між якими здатні нейтралізуватися 

[1, с. 216–217]. 

У буденному розумінні синоніми сприймаються як різні за звучанням, але 

однакові за значенням слова. Подібні визначення зазвичай постачають 

прикладами дійсно семантично тотожних слів, наприклад, мовознавство – 

лінгвістика [1, с. 9]. 

Наступним типом парадигматичних відношень, що виявляє властивості 

лексико-семантичних відношень, є антонімія. Антонімічні пари виявляють 

протилежні або несумісні значення, тобто, антоніми – це слова, протилежні за 

значенням. Прикладом може слугувати пара poor – rich, яка демонструє, що 

людина не може бути одночасно і багатою, і бідною. Говорячи про антоніми, 

дослідники [10] використовують термін «протилежний» для позначення 

семантичного відношення між парами антонімів – тобто антоніми – це слова зі 

значеннями, протилежними одне одному [10, с. 3]. 

Вивчення лексико-семантичних груп пов‘язане з вивченням асоціацій. Як 

влучно зазначають І. Ахмад та В. Чмель, людина сприймає світ у тому числі 

через асоціації, тому інтерес до них як до об‘єкта наукових досліджень має 

давню історію [9, с. 2]. Дослідник, намагаючись об‘єднати психологічний та 

лінгвістичний аналіз асоціацій, продемонстрував, що для виникнення асоціації 



153 

між мовними одиницями повинен існувати смисловий зв‘язок, хоча асоційовані 

слова не завжди пов‘язані семантично. Тож будь-яке слово відноситься не лише 

до певного об‘єкта, а і є цілою мережею образів, подібних за візуальними 

ознаками, попереднім досвідом тощо [9, с. 2]. 

Можливість виявляти лексико-тематичні поля також є проявом 

системності мови. Кристалізація підходу до тлумачення лексичної системності 

завдячує своєю актуальністю доктрині мовного поля часів раннього 

структуралізму.  

Лексико-тематичні об‘єднання лексики характеризуються, по-перше, 

позамовною обумовленістю зв‘язків між їх елементами (ідеальними і 

матеріальними денотатами, вираженими мовними знаками) і, по-друге, 

перерахуванням як формою упорядкування денотатів – складових лексико-

тематичного угруповання. Лексико-тематичне поле – це об‘єднання слів однієї 

теми за логіко-поняттєвим принципом, у якому не є обов‘язковою загальна 

інтегральна сема [3, с. 61]. Насамперед, це класифікація предметів та явищ, 

об‘єднаних типовою ситуацією або темою. 

У ході дослідження можемо узагальнити, що протиставлення може 

виступати не лише в організації мовних одиниць, але і в організації художніх 

текстів. У вивченні сучасного літературознавства поняття «бінарна опозиція» є 

одним з ключових термінів в аналізі художнього тексту [5, с. 335], оскільки в 

європейській культурній традиції життя звично досліджується в бінарних 

опозиціях, коли протиставляються життя і смерть, душа і тіло, форма і зміст, 

щастя і горе тощо, і це стосується не лише філософських досліджень, а й 

літературних творів [5]. 

Необхідно зазначити, що структуроутворююча система опозицій, будучи 

інтегрованою в простір тексту, трансформується з універсального засобу опису 

буття в естетичний код твору, що надає художньому простору особливої 

«смислової глибини в результаті функціонування контрастних пар», а вивчення 

дихотомічного принципу художньої організації ідейного простору авторської 

реальності надає найбільш повне уявлення про світоглядну стратегію 

особистісної оповіді [5]. 
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На переконання А. Р. Хайрутдінової, у сучасній науці вивчення бінарних 

опозицій на рівні художніх текстів відбувається з метою виявлення 

індивідуально-авторської концепції, тим самим межі даного предмета 

дослідження розширюються [8, с. 8]. Відповідно до цього, дослідниця зазначає, 

що «двійковість» – це найдавніша універсальна модель художнього 

дослідження місця людини серед інших людей, заснована на бінарності як 

основоположному принципі конструювання світу людською свідомістю; це 

літературний феномен, що заснований на бінарності як вихідній естетичній 

позиції і характеризується певним, більш-менш закріпленим набором 

властивостей, які становлять внутрішню сутність і зовнішню форму 

художнього твору, і тому тісно пов‘язаний з фабулою, системою персонажів і 

стилем автора [8, с. 8]. 

У цьому аспекті варто взяти до уваги, що для визначення трактування 

художніх творів використовують опозиції, і саме тому художні тексти насичені 

різноманітними протиставленнями, і в їхню основу складають такі універсальні 

найдревніші опозиції, як «життя – смерть», «добро – зло», «любов – 

ненависть», «земля – небо», «вічне – земне», «щастя – страждання» і т. ін.                     

[1, с. 30]. Опозиції у художньому прозовому тексті, як зауважують науковці 

реалізуються на основі принципу контрасту, який розглядається як принцип 

організації художнього прозового тексту.  

Доречно звернути увагу, що в деяких творах обидва складника бінарної 

опозиції представлені рівноправними, оскільки вони мають одночасно 

позитивні і негативні риси. М. М. Бахтін характеризував рівноправність таким 

чином: «Поруч із самосвідомістю героя, що увібрала в себе весь предметний 

світ, в тій самій площині може бути інша свідомість, поруч з його кругозором – 

інший кругозір, поруч з його точкою зору на світ – інша точка зору на світ. 

Всепоглинаючій свідомості героя автор може протиставити лише один 

об‘єктивний світ – світ інших рівноправних із ним свідомостей» [2, с. 69]. 

Результати здійсненого аналізу дозволяють зробити висновок, що термін 

«бінарна опозиція» увійшов у лінгвістику як здобуток фонології. На 
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фонологічному рівні опозиції визначаються такими властивостями, як здатність 

до смислорозрізнення, спільність основи порівняння фонем тощо. Щодо 

опозицій на лексико-семантичному рівні здійснюються шляхом протиставлення 

мовних одиниць на підставі їхньої спільності, а саме: зв‘язків синонімії та 

антонімії окремих одиниць, а також лексико-семантичних груп і лексико-

тематичних полів для угрупування лексичних одиниць. 

Відтак, можна стверджувати, що опозиція у художньому тексті надає 

структуру художнього опанування світу. Тому опозиції розглядається як 

стилістична, семантична та функційна основа художнього тексту, а її вивчення 

дає можливість більш детально дослідити стиль автора та пізнати світ 

людиною.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНОГО КІНОТЕКСТУ 

ПРИ ПЕРЕКЛАДІ  ФІЛЬМІВ ДЕТЕКТИВНОГО ЖАНРУ 

У дослідженні розглядаються практичні питання щодо особливостей 

перекладу англомовного кінотексту фільмів детективного жанру, 

обґрунтовується поняття «детектив» і визначаються основні 

характеристики кінотексту як об’єкта перекладу. У роботі представлені 

теоретичні аспекти та практичні приклади особливостей перекладу 

англомовних кінотекстів детективного жанру. З’ясовано, що саме перекладач 

відіграє чи не найважливішу роль у процесі адаптації та локалізації текстів 

англомовних кінострічок. 

Ключові слова: кінотекст, кінопереклад, особливості перекладу, фільм 

детективного жанру, детектив, кінофільм. 

Постановка проблеми. Детектив є одним із жанрів масової літератури, у 
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якому розкривається певна таємниця, пов‘язана зі злочином, і належить 

сьогодні до найбільш затребуваних сучасним суспільством. Він став предметом 

вивчення багатьох наук, як-от літературознавство, семіотика, семіологія, 

лінгвістика, культурологія. У сучасній лінгвістиці простежується значний 

інтерес до дослідження мовних одиниць, їхньої семантики, функцій серед 

жанрів масової культури, зокрема детективу. 

Актуальність вивчення особливостей кіноперекладу визначається 

необхідністю забезпечення якісного перекладу іноземного аудіовізуального 

матеріалу та збільшеним інтересом лінгвістів та перекладачів до кіноперекладу 

та кінопродукції. Кінопереклад існує відносно недовго, тому для лінгвістів-

перекладачів це досить нова сфера, і, відповідно, у ній є ще невивчені чи мало 

вивчені особливості. Щоб забезпечити якісний переклад кінофільму, необхідно 

враховувати всі особливості перекладу кіно. Під час перекладу фільмів перед 

перекладачем постає не лише проблема перекладу складних термінів, а й 

особливості адаптації у мові реципієнтів при культурній розбіжності.  

Кінематограф відіграє провідну роль у масовій комунікації, а жанр 

детективного фільму є невід‘ємною частиною кінематографу, хоча і посідає в 

ньому не перше місце за популярністю. На українському ринку більш 

популярна зарубіжна кінопродукція, тому коректний переклад є одним з 

головних факторів популярності іншомовних картин в Україні. 

 Першими письменниками детективного жанру були Е. По, Г. Честертон, 

А. Конан-Дойл, М. Лєру, Є. Уоллес, С. Ван Дайн, Д. Хамметт, Є. Куін та ін. 

Серед сучасних дослідників детективного роману варто назвати А. Адамова, 

Г. Анджапаридзе, Н. Берковського, А. Вулиса, В. Руднєва. Серед мовознавчих 

робіт немає такої праці, яка детально досліджує та розкриває саме детектив, 

особливості його мови та перекладу. Переклад детективних кінофільмів 

охоплює дві або більше мови, тому на перший план виходить проблема 

правильної передачі мови задля точного сприйняття інформації глядачем. 

Мета дослідження полягає у визначенні провідних особливостей 

перекладу англомовного кінотексту при перекладі фільмів детективного жанру. 
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Об’єктом дослідження виступає англомовний кінотекст детективу та його 

переклад. 

Матеріалом дослідження послужили скрипти серіалів Бі-Бі-Сі «Шерлок» 

(«Sherlock») . 

Виклад основного матеріалу. Детектив – це жанр прози, у якому сюжет 

побудований навколо кримінальної загадки, а головним персонажем є слідчий – 

представник поліції або приватний детектив. Детективний жанр існує у 

світовому письменстві вже приблизно двісті років, є чи не єдиним у системі 

літературних жанрів, який має конкретний день народження, а саме                             

20 квітня 1841 року. Це є датою публікації оповідання Е. По «Вбивства на 

вулиці Морг» (англ. ―The Murders in the Rue Morgue‖) – першого детективного 

твору в історії світової літератури. Основоположником, або ж «батьком», жанру 

детективу є американський письменник-романтик Едгар Аллан По. До 

засновників детективного жанру відносять і французького письменника 

Еміля Ґаборіо, проте саме в новелах Е. По було закладено ідеї, що лягли в 

основу принципів сучасного детективу [2]. 

Жанр детективу поєднав у собі два досить протилежні принципи: 

математичну загадку та героїчну поему. На ранньому етапі розвитку 

детективної літератури особлива увага зосереджувалася на тому, хто вчинив 

злочин. У розповіді був персонаж, у якого не було жодного мотиву здійснити 

злочин, і якого не підозрювали у скоєнні злочину до вирішальної частини. 

Також у детективі відсутнє зображення людини та її долі. У своїй сьогоднішній 

формі твори цього жанру відрізняються чіткою логічністю і деякою 

абстрактністю. 

У результаті аналізу праць з проблеми дослідження визначено головні 

ознаки детективного жанру: 

 1) насолода красою аргументу – задоволення інтелектуального характеру; 

 2) емоційна напруга сюжету – відсутність довгих описів, ліричних 

відступів, побічних тем; цікаві характери, обставини, що легко 

запам‘ятовуються; 
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3) розгадка таємниці злочину – це не омана читача; ні детектив, ні хто-

небудь із офіційних слідчих не міг опинитися злочинцем; злочин розкривається 

дедуктивним шляхом, а не випадковістю; 

 4) злочинець – лише один; він не може бути слугою, а тільки людиною з 

певними перевагами, які зазвичай не наводили на підозру [1]. 

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

переклад художньої літератури [6]. Утім 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. 

Здійснюючи переклад кінематографічного тексту, перекладач працює з 

текстом кіносценарію (літературним драматичним твором, на основі якого 

створюється кінофільм) та, безпосередньо, з відеоматеріалом.  

Окрім таких труднощів перекладу, як відповідність дубляжу та відеоряду, 

а також двоїста семіотична природа кінотексту, як поєднання лінгвістичних та 

екстралінгвістичних засобів, вагомою перешкодою на шляху кіноперекладачів 

стає переклад культурно-специфічних аспектів кінотексту. 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. 
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Вибір способу перекладу значно сприяє сприйняттю фільму мови джерела 

у цільовій культурі. Однак не існує одного універсального способу перекладу 

фільмів. Способи залежать від різноманітних факторів, таких як історія, 

культура, традиція перекладу, різноманітні фактори пов‘язані з аудиторією, 

типом фільму, наявними фінансовими ресурсами. Також важливим є 

взаємозв‘язок між культурами цільової мови та мови джерела, оскільки це 

значно впливає на процес перекладу [4]. 

Розглянемо особливості сучасного україномовного кіноперекладу на 

матеріалі професійних дубльованих перекладів серіалів «Шерлок» (―Sherlock‖). 

Серіал ―Sherlock‖ описує деякі реалії британської дійсності, а також 

інтернаціональні реалії. Слід зазначити, що інтернаціональних реалій у цьому 

кінотексті більше ніж британських, проте слід пам‘ятати про те, що необхідно 

правильно їх передавати при перекладі українською мовою. Низка реалій в 

українському перекладі передаються за допомогою транскрипції або 

транслітерації. У цьому випадку застосовується стратегія форенізації, тобто 

зберігається іноземна форма слова, передана літерами мови перекладу. Однак, 

здебільшого такі реалії є широко відомими в українській мові та навіть 

фіксуються у лексикографічних джерелах української мови. Наприклад: сluedo 

– «клуеддо», beefeater – «біфітер»,boomerang – «бумеранг» [7]. 

Мовлення персонажів серіалу «Шерлок» 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, у наступному прикладі 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 – Вона весь час до мене чіпляється, каже, що я типу не мужик [5].  

Оскільки переклад повинен підлаштовуватися під аудіо-доріжку та 
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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) – Я знаю, ви – військовий лікар, який служив в 

Афганістані [5].  

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 

прагматичного 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. 

В англомовному варіанті персонаж використовує лексему «ladybug» для 

створення каламбуру, адже це слово містить два компоненти, семантика 

кожного з яких створює гумористичний ефект у відповідному контексті 

(співрозмовник боїться жінок та комах). Українською ж мовою ця назва комахи 

перекладається як «сонечко» і гумористичний ефект при такому перекладі 

втрачається. Тому доцільним є покомпонентний переклад як «жінка-комаха», 

адже таке перекладацьке рішення дає змогу хоча б частково зберегти каламбур 

та гумористичний ефект висловлювання. 

Ще однією вагомою трудністю перекладу кінотексту та його адаптації до 

показу в країні перекладу стає передача інвективної лексики. Інвективна 

лексика в кіно є елементом мовної характеристики персонажів фільму, тому 

повинна бути адекватним чином передана мовою перекладу. При перекладі 

інвектив перекладачі найчастіше вдаються до непрямих способів перекладу 

(перекладацьких трансформацій), оскільки прямі способи перекладу 

(транслітерація, калькування) використовуються лише з умовою, що при 

перекладі їх значення зрозуміле з контексту і вони не порушують принципів 

еквівалентності та адекватності. Основна мета перекладацьких трансформацій 

полягає у створенні максимально лексично точного, адекватного перекладу 

джерела при відсутності постійних мовних відповідників [3]. 
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Висновки. Отже, кінотекст є складним об‘єктом для перекладу, оскільки 

включає в себе дві семіотичні системи – лінгвістичну та нелінгвістичну. 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. 

Український кінопереклад має великі перспективи розвитку, проте 

швидкий та успішний прогрес є неможливим за відсутності уваги дослідників 

до проблеми кіноперекладу, а також за відсутності єдиної теоретичної основи, 

на яку могла б спиратися майбутня українська школа кіноперекладу. Саме тому 

залишається відкритим питання професійного становлення україномовних 

кіноперекладачів, що потребує уваги окрім вітчизняної наукової школи 

перекладу, також закладів вищої освіти, які забезпечать майбутніх 

кіноперекладачів теоретичною та практичною базою фахової підготовки. 
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 Постановка проблеми. Про здатність мови відображати і виражати 

суспільну думку написано велику кількість наукових праць. Водночас, життя 

постійно доводить істинність цієї характеристики мови. Одним з останніх і 

найочевидніших прикладів цього є пандемія, викликана коронавірусом з 

офіційною назвою SARS-CoV-2. Спалахнувши в грудні 2019 року в Китаї, 

епідемія коронавірусу швидко перекинулася на європейські країни, потрапила 

за океан, досягнула масштабів пандемії. Події світового масштабу знаходять 

своє віддзеркалення у мовах світу, зокрема в англійській мові, що переконливо 

засвідчують процеси поповнення англомовного лексичного складу шляхом 

продуктивного словотворення. Ми поділяємо думку сучасних лінгвістів про те, 

що сьогодні постала нагальна потреба в дослідженні лексичних новацій, появу 

яких зумовила світова пандемія коронавірусної інфекцї COVID-19 [1, с. 160].   

Отже, мета нашого дослідження полягає у спробі здійснення аналізу шляхів 

збагачення лексикону сучасної англійської мови мовними одиницями, появу і 

стрімке збільшення яких уможливила пандемія. 
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 Перша половина 2020 року було відзначено не тільки новаціями в 

звичайній лексиці людей-нові слова стали повсякденними навіть на офіційному 

рівні. Пандемія коронавірусу породила безліч нових слів і виразів й змінила 

значення вже давно існуючих. Українські лінгвісти відзначили надзвичайну 

активність творчої діяльності людей у вигадуванні нових слів [2, с. 421]. 

Звичайно, не всі вони надовго затримаються в лексиконі українців. Але свій 

помітний слід в історії розвитку мови пандемія залишить без сумніву. Однією з 

найактуальніших тенденцій розвитку словникового складу є творення 

коронавірусного вокабуляру сучасної англійської мови, тобто слів та виразів, 

які виникли під впливом пандемії COVID-19 та активно поширюються від 

лютого 2020 р. й донині. Мотивацією до появи цього лексичного пласту є 

необхідність суспільства у денотації релевантних понять. 

 Одним з центральних напрямів розвідок у царині словотвору є вивчення 

механізмів утворення неологізмів. Раніше словотвір розглядався як розділ 

граматики, який існував поряд з морфологією та синтаксисом, або як частина 

морфології з тісними зв‘язками з граматикою та лексикологією. На 

сучасному етапі він є предметом окремої галузі досліджень з мовознавства. 

Віддзеркалившись у мові як факт суспільного життя, лексичні репрезентанти 

коронавірусу утворюють серію дериватів різного рівня. За даними 

найвідоміших англомовних лексикографічних ресурсів, на зразок Oxford 

English Dictionary, Longman English Dictionary, Collins Dictionary, Merriam - 

Webster Dictionary, а також словників сучасного сленгу Urban Dictionary та 

Wordspy, лексика, яка стосується коронавірусної тематики, увійшла до складу 

словників як частина лексичної системи англійської мови [1, с. 161].  Уже в 

квітні 2020 року укладачі Оксфордського словника включили в нього «covid», 

«self-isolation», які зараз вже нам здаються такими звичними, а також велику 

кількість інших слів. Українська мова збагатилася «ковідіотом», 

«дистанційкою» і «соціальною дистанцією». Ряд слів,знайомих раніше тільки 

фахівцям, тепер знають усі й вживають їх на кожному кроці: «коронавірус», 

«плато», «ШВЛ». Особливо добре «прижилася» лексема «ковід», що 

підтверджується активним словотвірним потенціалом: «ковідний», 

«протиковідний», «ковідник». 
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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. Карповаі 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 неї галузі, терміни з яких внаслідок їхньої частотності стали 

частиною англомовного узусу [1, с. 164].   

 Лексичні новоутворення, пов‘язані з пандемією, є доцільним розподілити 

на дві групи: 

а) одиниці, які є безпосередніми дериватами лексеми COVID; 

б) одиниці, що утворилися від лексеми coronavirus. 

Традиційним в англійському мовознавстві є поділ на продуктивні (афіксація, 

конверсія, субстантивація, слово- та основоскладання, скорочення), 

малопродуктивні (зворотній словотвір, телескопія (блендинг), редуплікація, 

звуконаслідування) та непродуктивні (чергування звуків, зміна наголосу) 

способи словотворення [3]. 

Вихідним для дериватів першої групи є слово-абревіатура COVID від 

Сorona Virus Disease. До складу цієї групи входять наступні іменники:  

- a covid – дитина, яку зачали під час пандемії, або будь-яка людина як 

потенційний носій небезпечног вірусу; 

- a covidiot – складноскорочений іменник на позначення людини, яка 

нехтує запобіжними заходами щодо поширення коронавірусу; 

- a covidrazy, a covinoid – людина, зациклена на темі коронавірусної 

інфекції; 

- a covidgilante – громадянин, який закликає інших дотримуватися 

карантинних вимог. 

Лексема covid може вживатися як прикметник зі значенням ‗огидний, 

жахливий‘. Іменник covidcation утворено складанням слова covid та частини 

слова vacation на позначення канікул або відпустки, які виникли як вимушений 

захід під час карантинних обмежень, або дешевої подорожі під час пандемії. 
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Складний іменник covid fro описує недоглянуте волосся через неможливість 

відвідувати перукарню за умов карантину. Компонент fro є усіченням від afro – 

пишна зачіска, поширена серед афроамериканців. 

Цікавою версією новоутворень є іменник COVID-18 – своєрідна варіація на 

тему COVID-19, що позначає вигаданий вірус, який виправдовує усамітнення 

інтроверта або людини, яка не бажає проводити час у компанії інших людей. 

Значення прикметників аналізованої групи достатньо прозорі: 

- covidgilant – (covid + vigilant) той, хто серйозно ставиться до карантинних 

заходів; 

- covismart – (covid + smart) обізнаний щодо коронавірусу, той, хто вживає 

заходи проти його розповсюдження; 

- covidcrazy – (covid + crazy) той, хто забагато уваги приділяє проблемам 

пандемії.   

Група дериватів, утворених від похідної coronavirus, численніша за 

попередню. До несубстантивних дериватів належать: 

- coronaviral – той, що розповсюджується з великою швидкістю; 

- coronavirtuous – той, хто виконує усі приписи і дотримується заходів 

безпеки.  

У цілому функція атрибутивного елементу corona(virus) у 

словосполученнях – часовий чи контекстний зв'язок ядерного компонента: 

- coronavirus baby – дитина, зачата або народжена під час пандемії; 

- coronavirus boredom – нудьга, викликана необхідністю бути на карантині; 

- coronavirus tour – подорож, в яку від‘їжджає людина під час пандемії 

через її низьку вартість; 

- corona clouds – хмари пари від вейпінгу під час коронавірусу; 

- rona bump – вітання у вигляді дотиків ліктями для запобігання 

передавання інфекції у період пандемії коронавірусу. 

Цікавим є спостереження, що зазначена функція атрибутиву не завжди 

передбачає буквальну інтерпретацію усього словосполучення як суми значень 

його компонентів: 
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- coronavirus syndrome – не коронавірусний синдром, а раптове бажання 

подорожувати після одужання; 

- coronavirus shot – не ін‘єкція, а алкогольний коктейль, склад якого, як 

вважається, може запобігти зараженню.  

Шляхом аналізу мовного матеріалу ми дійшли висновку, що найпоширенішою 

моделлю для творення лексики пандемії, є складання основ за телескопічним 

способом. У цьому випадку слід розрізняти лексеми з усіченням чи без 

усічення твірних основ. Окрім того, спостерігаємо частотне вживання 

різноманітних лексичних сполук, асоційованих із коронавірусною тематикою. 

Семантичний аналіз дериватів обох груп уможливлює висновок про те, що 

мовна репрезентація вірусу відображає головні аспекти суспільного існування, 

на які вплинула ситуація пандемії: 

1) людина у зв‘язку з її серйозним / легковажним ставленням до 

коронавірусу, часом появи на світ, вимушеним карантином і існуванням у 

період пандемії; 

2) зміни, які відбулися у звичному плині життя людини у зв‘язку з 

пандемією коронавірусу; 

3) економічні та психологічні труднощі, які виникли через карантинні 

обмеження; 

4) об‘єкти і процеси, пов‘язані із життям людини у період пандемії; 

5) мовне позначення коронавірусу, у жартівливих, скорочених, навіть 

фамільярних формах якого прослідковується психологічний захист свідомості 

від страху, спричиненого пандемією.  

Будучи мовними репрезентантами явища глобального значення, лексеми 

COVID і coronavirus породили цілі групи дериватів, які, у свою чергу, 

віддзеркалюють соціально-політичні аспекти щоденного життя, яких так чи 

інакше торкнулася пандемія. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ҐЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ  

В АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ РОЛИКАХ 

У статті розглянуто сутність понять «ґендер», «ґендерні стереотипи» та 

форми їх прояву в англомовних рекламних роликах. Розкритті лінгвістичні 

засоби вираження ґендерних стереотипів, зокрема в англомовному рекламному 

дискурсі. Аналізується сучасна роль  ґендерного аспекту тексту реклами 

англомовних, а також вітчизняних засобів масової інформації. Показано 

зв’язок між тенденціями та ідеями фемінізму, що стосується зображення 

жіночого та чоловічого образів у рекламі. 

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

засоби масової інформації. 

Важливою проблемою сучасності є явище гендерної стратифікації. Воно є 

процесом за якого ґендер є основою поділу (ранжування) за ознакою статті. У 

разі якщо такі ґендерні відмінності вибудовуються, створюються в процесі 

системної взаємодії жінок і чоловіків та постійно відтворюються у структурах 

свідомості та дії, то є можливим процес деконструкції, тобто зміни суті та 

самих механізмів відтворення соціально сконструйованих ролей, рис, а також 



169 

стосунків. Як свідчить досвід країн, що серйозно просунулися на шляху до 

ґендерної рівності, паритету в суспільстві: Швеція, Норвегія, Фінляндія, Данія, 

Нідерланди є можливість вагомих зрушень у характері гендерних відносин у 

тому чи іншому суспільстві, а відтак, в суті ґендерних стереотипів та 

очікуваних від жінок і чоловіків соціальних ролей. 

Поширення ідей фемінізму вплинуло на багато сфер суспільного життя, 

проте варто відмітити, що в Україні переважає наслідування гендерним 

стереотипам.  На початку 2022 року Національна рада України з питань 

телебачення і радіомовлення перевірила телевізійну рекламу щодо дотримання  

гендерного балансу. Результати перевірки показали, що переважна більшість 

реклами в телевізійному ефірі – 77,3% – ґендерно нейтральна, проте                       

22,6% рекламних роликів ґендерно незбалансовані. Голос за кадром у рекламі, 

переважно – 60% – належить чоловікам, жінкам – лише 31%. Близько                      

4,3% зафіксованих роликів мали ознаки гендерних стереотипів, заборонених 

законодавством.  

Найбільш поширеним є фіксування гендерних стереотипів щодо сімейних і 

професійних ролей жінки; відмінностей у праці та маскулінності – фемінності; 

використання стереотипного образу жінки-домогосподарки, яка все встигає; 

стереотипні уявлення «красиві жінки досягають всього, чого бажають» або 

стереотипний образ довірливої та наївної «блондинки» [4]. 

Ґендерні стереотипи стали об‘єктом значної уваги та дослідження в другій 

половині ХХ та на початку ХХІ століття. Численні видатні вчені займалися їх 

вивченням - це зокрема: Т. Осіпова, О. Левченко, А. Денисова, О. Вороніна.  

Взагалі дослідження мови засобів масової інформації та реклами – це порівняно 

новий напрям мовознавства. Досить вагомими для дослідження питань, які 

пов'язанні із гендером у лінгвістиці, є наукові роботи P. Лaкoфф. Сучасні 

дослідження деяких аспектів питання гендерної проблематики, у тому числі 

гендерної рівності, в зарубіжних англомовних рекламних текстах можливо 

зайти в публікаціях авторів: B. Зipки, H. Ocтaпeнкo, O. Cидopeнкo. Кожен із 

учених зробив свій авторський внесок у розвиток науки ґендерної лінгвістики, 

проте, на нашу думку, ще багато явищ залишились не вивченими.  
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Мета статті полягає у розкритті лінгвістичних засобів вираження 

ґендерних стереотипів, зокрема в англомовному рекламному дискурсі. 

Об‘єктом даного дослідження стали ґендерні стереотипи в англомовному 

рекламному дискурсі. 

Двадцяте століття стало періодом швидкого технологічного розвитку, а 

інформація є більш доступною та легко може поширюватися. Об‘єктом 

особливої уваги людини стали засоби масової інформації, зокрема реклама, як 

повідомлення про послуги та товари, що поширюються інформаційному 

просторі численними виробничими, фінансовими та торговими компаніями 

через засоби масової інформації, рекламні агентства та комунікації для впливу 

на споживача [1, 2, 6].  

Реклама яка звертається до людей різної статі, досить часто будується на 

акцентуванні ґендерних властивостей. Ґендер ми можемо трактувати як набір 

(систему) правил, цінностей та норм, які створені суспільством. Це змушує усіх 

людей діяти зовсім по-різному, тобто грати різні ґендерні ролі – це один із 

типів соціальних ролей (моделей поведінки, очікуваних від жінок і чоловіків). 

Ґендерні стереотипи є сформовані культурою уявлення про поведінку 

чоловіків, а також жінок, їх роль та місце у суспільстві.  

Аналізуючи рекламні тексти у таких для прикладу англійських журналах, 

як Marie Claire, Men's Health, Vogue, Elle, GQ, нами звернуто увагу до 

англійських тлумачних словників: у них надано найбільш повна інформація 

щодо лексичних одиниць. 

Відображення краси, як ключового фактору привабливості жінок, віку, як 

головного ворога жінки, бажання бути сексуально привабливою – це ось такі 

стереотипні фемінні ознаки. Вони підкреслюються за допомогою фраз та 

лексем «look younger», «sexier», «new hair, new you», «put spring back into your 

skin». Натомість у чоловічій рекламі при реалізації концепта «краса та 

здоров‘я» зосереджується увага на таких стереотипних ознаках, як комфорт та 

впевненість «refreshed, energized and protected». Досить часто чоловіки 

зображуються, як джентльмени «modern gentleman» - ось це стереотипне 

зображення характерне саме для англійських журналів [3]. 
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Актуалізація концепта «перевага» здійснюється за допомогою ґендерно 

нейтральних лексем – це відбувається, як у рекламі яка орієнтована на жінок 

«maximum results», «Impossibly comfortable. Impossibly versatile», так і 

орієнтованій на чоловіків «Perfect match», «Simple. Safe. Effective.». В двох 

випадках чітко підкреслюються специфічна перевага товару який рекламується 

над іншими. 

Концепт «ТРАНСФОРМАЦІЯ» вербалізується у рекламі за допомогою 

лексем та фраз, які показують, як той чи інший товар може покращити життя 

людини. Наприклад, такі слогани як «the beauty of change» не містять у рекламі 

ґендерно маркованого повідомлення. Концепт «ІННОВАЦІЯ» реалізується за 

допомогою таких фраз: «the all-new T-Roc Cabriolet», «the now, the new, the 

next», «innovation is a law», які чітко підкреслюють привабливість 

рекламованого товару через його унікальність та новизну [3].  

Отже, можемо зробити висновок, що в нашому проведеному дослідженні 

важливим є поняття реклами, як повідомлення про товар, послугу, роботу, що 

має привабити покупців. 

Для прикладу розглянемо досить поширений об‘єкт чоловічого ділового 

стилю – це автомобіль. Його популярність можливо пояснити сформованим в 

аудиторії гендерним стереотипом: успішного чоловіка-максималіста. Саме 

тому у рекламі, яка націлюється на автолюбителів, досить часто 

використовуються заголовки різних типів: 

- провокувальні («Акумулятор Fire Ball. Заводить серце, лікує нерви»; 

«Skoda Fabia. Місто у ваших ніг»; «Новий Ford Focus Pyne - Кабріолет. Він 

здивує Вас двічі»); 

- про корисні властивості товару («Nissan Note. Красиві моменти 

сімейного життя», «Ford Fusion. Високий. Компактний. Місткий»); 

- такі, що спонукають до дії водія («Volkswaqen Tiquan. Тобі водити!»); 

- інформативні («Зимова колекція шин», «Hoвa Mazda-5») [3]. 

У даному прикладі дієслова дійсного способу наведенні у різних формах 

часу:  

- майбутньому (дозволить, подарує, здивує); 

- теперішньому (робить, перетворює, бачиш, відчуваєш, поєднує). 
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На прикладі реклами відомого американського журналу «Car and Driver», 

можна побачити лаконічні речення, стриманість та інформативність: «AIRLINE 

PILOT». «DEEPSEA DIVER». «HERBERT NITSCH». «EXTREME RECORD 

BREAKER». 

Сучасна реклама у взаємозв‘язку із засобами масової інформації є 

важливим каналом отримання та передання інформації. Таким чином вона 

відіграє значущу роль формуванні гендерних стереотипів у свідомості кожного 

індивіда у суспільстві.  

Провівши дослідження, можливо зробити наступні висновки: гендерний 

аспект рекламного тексту має вплив на вибір вербальних засобів реклами так як 

кінцевий продукт є залежним від тих чи інших гендерних стереотипів цільової 

групи; у рекламі, яка розрахована на жіночу аудиторію, дуже часто 

використовується валика кількість синтаксичних конструкцій з акцентом на 

емоційну оцінку продукту, що рекламується, а також емоційно забарвлених 

слів, при цьому акцентуючи увагу на тому, що жіноча частина населення більш 

уважна до деталей та сприймає таку інформацію через почуття та образи; у 

чоловічій рекламі увага звертається до інформативних та провокаційних 

заголовків, інновацій, а зовсім незначна кількість стилістично маркованих 

мовних засобів або їх відсутність має на меті підкреслити мужність та 

стриманість реципієнта. Можемо також відмітити, що закономірні посилання 

на гендерні стереотипи прослідковуються як в англомовній так і україномовній 

рекламі – це дозволяє виявити спільні риси у репрезентації жінки та чоловіка у 

сучасному суспільстві та родині.  
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ОСОБЛИВОСТІ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ТА ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ  

АДАПТАЦІЇ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО ТЕКСТУ 

У дослідженні розглядаються практичні питання щодо особливостей 

локалізації та перекладацької адаптації аудіовізуального тексту. Визначено, 

що локалізація аудіовізуальних текстів з урахуванням аспектів 

лінгвокультурології, соціального досвіду, з використанням необхідних 

перекладацьких трансформацій сприяє адаптації іноземного аудіовізуального 

продукту до соціально-культурних особливостей цільових реципієнтів, що 

полегшує його сприйняття та розуміння. 

Ключові слова: аудіовізуальний текст, локалізація, перекладацька адаптація, 

кінотекст, лінгвокультурологія. 

Постановка проблеми. Упродовж ХХ століття та до нині у кінопрокатний 

ринок України надходить значна кількість англомовного аудіовізуального 

продукту, що, у свою чергу, активізує роботу професійних перекладачів. Одним 

із головних завдань, яке потребує вирішення у процесі перекладу, є подолання 

https://www.nrada.gov.ua/
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труднощів із сприйняттям і розумінням інформації різними культурами. 

Зацікавленість у міжкультурній адаптації полікоду аудіовізуального тексту 

обумовлена прагматичною необхідністю та вимогою аналізу 

лінгвокультурологічних факторів, спрямованих на адекватність передачі 

інформації відповідно до наміру автора, цільової глядацької аудиторії, 

соціальних, культурних та інших традицій мови оригіналу та перекладу. 

Переклад як процес та кінцевий перекладацький продукт – складне 

комплексне поняття, яке має численні дефініції. У нашому розумінні переклад є 

перекодуванням повідомлення з вихідної мови на мову цільового реципієнта з 

урахуванням граматичних правил та синтаксису. Таким чином, переклад 

передбачає кропітку роботу перекладача, який гарантує, що у повідомленні 

мовою перекладу буде збережено ключовий зміст. У свою чергу локалізація 

передбачає перекодування тексту з вихідної мови на мову перекладу з 

урахуванням лінгвокультурних особливостей цільової аудиторії. 

Метою дослідження є визначення особливостей локалізації 

аудіовізуального продукту як інтеграції тексту в інше мовне середовище з 

допомогою певного інструментарію та методів, що сприяють його адекватній 

перекладацькій адаптації. 

Аналіз попередніх досліджень. Аналіз науково-теоретичної бази 

дослідження вказує на те, що, якщо якісні переклади аудіовізуального продукту 

українською мовою останнім часом більшає, то наукових робіт із проблеми 

перекладацької адаптації аудіовізуального тексту нині замало. Особливостям 

перекладу іншомовного аудіовізуального продукту присвяченні дослідження 

таких вчених, як Г. Григор‘євої, М. Дудіна, У. Еко, О. Іванова, К. Коскінен, 

Т. Лук‘янової, Н. Скоромислової, В. Танцури, М. Шевченка, Ф. Шлейермахер 

та інш. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відносно нещодавно вивчення 

проблеми локалізації аудіовізуального продукту перетворилося на окремий 

науково-практичний напрямок – Localization Studies, що досліджує процеси 

інтеграції тексту (у широкому розумінні) в інше мовне середовище з 

допомогою певного інструментарію та методів. 
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За визначенням Ф. Шлейермахера, локалізація – етноцентричне 

редукування оригінального тексту відповідно до культурних цінностей мови 

перекладу [7]. Іншими словами, це «спосіб репрезентації чужого і 

незрозумілого тексту в зрозумілих термінах приймаючої культури» [5]. У 

широкому сенсі, локалізація передбачає прозорий, легкий для розуміння стиль, 

завдяки якому іншомовний текст постає перед читачем менш дивним. Стратегія 

локалізації вважається стратегією «згладжувального перекладу», при якому 

перекладач стає «невидимим», оминаючи поняття та явища, що вимагають 

додаткового пояснення, або ж заміняючи їх подібними явищами культури мови 

перекладу. Позитивною якістю локалізації є доступність тексту перекладу для 

читача культури призначення. Проте не можна не погодитися з У. Еко в тому, 

що у разі абсолютного одомашнення тексту перекладу «всі лінгвістичні та 

культурні проблеми, пов‘язані з оригіналом, втрачають свою значущість» [2], 

оскільки локалізований текст редукується та змінюється відповідно до 

лінгвокультури перекладу, що відображає європоцентричну, а саме 

англоцентричну тенденцію епохи імперіалізму. 

На думку іспанської перекладачки Р. Егос, необхідною умовою, при якому 

буде здійснений успішна локалізація, є грамотна передача всіх тих фонових 

знань, які мають місце в оригінальному тексті [6]. Італійський філолог Д. Брет 

зазначає, що для створення у іншомовного реципієнта адекватного уявлення 

про культурний і мовний зміст одиниці необхідний фоновий контекст, який 

покликаний забезпечити максимально можливу ступінь адекватної передачі 

елементів чужого представникам іншої культури для полегшення його 

акцептованості [4].  

Варто зауважити, що деякі лінгвісти у своїх дослідженнях ототожнюють 

терміни «переклад» і «локалізація». Так, М. Берналь-Мерино [3] наполягає на 

використанні терміну «переклад», оскільки термін «локалізація» включає не 

тільки переклад тексту, але й такі дії, як, наприклад, ухвалення рішення про 

зміну аудіоскладової (музичного супроводу та пісень, позакадрові голоса у 

кінотексті), особистих імен тощо. 
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Необхідно зазначити, що процес локалізації аудіовізуального продукту 

може бути досить складним, що потребує від перекладача відповідної 

майстерності, а також знань, навичок та вмінь. Перекладач має відтворити 

початковий зміст тексту, висловити задум автора рідною мовою так, щоб 

аудиторія могла пережити всі почуття та емоції, які були закладені у конкретні 

фрази та ситуації фільму. Окрім цього, для здійснення якісної локалізації 

аудіовізуального продукту перекладачеві необхідно мати глибоке розуміння 

культури, цінностей, традицій і звичаїв тієї країни, де цей продукт 

транслюватиметься. Таким чином, всі зміни, які зазнає кінотекст у процесі 

адаптації, слід назвати локалізацією, а не просто перекладом. 

Варто зауважити, що жоден аудіовізуальний текст неможливо сприймати 

без урахування епохи, культури й умов його створення, адже процес локалізації 

аудіовузуального іншомовного тексту передбачає взаємодією не лише двох 

мов, але двох картин світу, що відображають особливу кластеризацію 

реальності, та її кінцевим результатом є матеріал, текст, сукупність текстів, які: 

1) відповідає економічному та культурному середовищі; 2) виконані з 

урахуванням лінгвістичних особливостей цільового середовища                                   

3) не спотворює спочатку заданого сенсу». 

У процесі локалізації перекладач може виходити за рамки перекладацьких 

обов'язків у традиційному розумінні. При цьому головним можна вважати 

ефективність здійснення текстової трансформації, тобто кінцевий текст часто 

не зберігає повної еквівалентності оригіналу, але є тотожним вихідному тексту 

щодо прагматичного потенціалу. У той же час, лінгвальна частина 

аудіовізуального тексту може кардинально змінюватися з огляду на те, що 

основною метою перекладу є трансформація іншомовного аудіовізуального 

тексту в комерційно успішний продукт на локальному ринку.  

У процесі локалізації аудіовізуального тексту в інший етномовний простір 

важливо уникати комунікативної нерелевантності, оскільки впродовж 

міжкультурною комунікації, як зазначає Д. Гудков, «інформація не просто 

транслюється реципієнту та сприймається ним як щось наявне, але проходить 

низку глибоких трансформацій, внаслідок чого адресат заново відтворює 

інформацію з обліком власних когнітивних механізмів» [1]. 
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Підхід до перекладу аудіовізуального тексту насамперед залежить від 

техніки перекладу, що обирається. До таких відносяться дублювання, 

субтитрування та закадровий переклад. Однією із проблем локалізації 

іншомовного аудіовізуального тексту є дублювання, адже відомо, що довгота 

реплік вихідної та локальної мови перекладу відрізняється, особливо якщо 

такими мовами є англійська й українська. Закадровий переклад фільму 

здійснюється накладенням голосів російських акторів озвучування на 

оригінальну стежку. Таким чином, закадровий переклад або дубляж, який 

більш точно передає артикуляцію персонажів, може змінити просторово-часові 

параметри кінодіалогу.  

Варто зазначити, що, незважаючи на широкий діапазон використання 

стилістичних засобів у всіх видах аудіовізуальних текстів, кожен із них 

відрізняється певним переліком мовних засобів, що мають враховувати вікові, 

психологічні та національні особливості цільової глядацької аудиторії, а також 

сучасні соціальні, політичні та інші тенденції у суспільстві. 

Висновок. Отже, локалізація аудіовізуальних текстів з урахуванням 

аспектів лінгвокультурології, соціального досвіду, з використанням необхідних 

перекладацьких трансформацій (лексичних, граматичних, лексико-

граматичних) сприяє адаптації іноземного аудіовізуального продукту до 

соціально-культурних особливостей цільових реципієнтів, що полегшує його 

сприйняття та розуміння.  

Екстенсивне поширення кінопродукту, в особливості іноземного, невпинно 

впливає на процес соціалізації індивідуумів, одночасно змінюючи їх картину 

світу. Відтак, когнітивна природа кінодискурсу, а відповідно й аудіовізуального 

тексту, обумовлює необхідність якісного перекладу оригінальних кінокартин в 

інших лінгвокультурах з метою адекватного відтворення вихідних ідей та 

цінностей. 

У свою чергу перекладач у галузі аудіовізуального перекладу має володіти 

певним комплексом умінь та навичок, а саме: вміле володіння традиційними 
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перекладацькими трансформаціями, екстралінгвальними та 

лінгвокраїнознавчими знаннями (як мови оригіналу, так і вихідної мови 

перекладу), а також навичками художнього відтворення тексту. Такий набір 

необхідних компетенцій у своєму синтезі дає можливість інтерпретувати та 

адаптувати оригінальний аудіоряд відеоматеріалу так, що результат перекладу 

відповідатиме за змістом та прагматикою оригінальним реплікам героїв, при 

цьому локалізований переклад залишатиметься максимально природнім за 

звучанням для лінгвокультури реципієнта, що полегшує його сприйняття та 

осмислення. 
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ОСНОВНІ ПРИЙОМИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ТЕКСТУ 

 В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ 

Стаття присвячена дослідженню моделей перекладу в лінгвістиці, де 

розглянуто основні типи та особливості їх застосування. Мету роботи 

становить дослідити та розрізнити когнітивну сутність  теорії та 

визначити стратегії, тактику та прийоми перекладу.  

Ключові слова: лінгвістика, моделювання, комунікативна модель, 

психолінгвістична модель, когнітивна модель,  художній текст, 

інтерпретація, переклад. 

Постановка проблеми та її зв‘язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Практичне завдання дослідження полягає у розгляді 

та поясненні основних моделей перекладу. Вивчення та розрізнення цих 

концептів необхідно через те, що, по-перше, за допомогою моделювання 

перекладознавці вбачають відтворення процесу перекладу та розкривають його 

механізми. Крім того, дослідження саме цих моделей може надати теоретичну 

підтримку в описі стратегій та тактик у процесі перекладу. А отже, на основі 

аналізу цих моделей можна встановити рівень еквівалентності й адекватності 

перекладу для забезпечення успішного процесу міжмовної комунікації.       

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження та аналіз моделей 

в теорії перекладознавства, а також надання теоретичної характеристики 

найбільш поширеним моделям. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Теоретичною основою 

статті слугували наукові праці  К. Бюлера, О.Каде, [3], А.Швейцера [5] та                 

С.В. Засєкіна [6]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Переклад художнього твору – 

складний психолінгвальний процес семіотичного перетворення перекладачем 

джерельного тексту в текст цільовою мовою.  
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Переклад завжди був потужним фактором розвитку мови. Наявність 

розвиненої когнітивної системи і рефлективних навичок  дають змогу 

перекладачеві досягати реального розуміння і «добудовувати» відсутні 

елементи. 

Одним із основних прийомів моделювань при перекладі тексту в сучасній 

лінгвістиці виступає комунікативна модель перекладу.  

Перш за все варто зазначити, що комунікація являє собою спілкування між 

певним колом осіб, кінцева мета якого - визначити та встановити норми 

взаєморозуміння. 

 Щодо міжкультурної комунікації - це окремий вид комунікації, котрий 

включає в себе спілкування між носіями різномовних країн, культур, релігійних 

поглядів тощо. 

Зазначимо, що інтенсивний розвиток комунікативних моделей починається 

у першій половині XX ст., внаслідок визначення цієї моделі К. Бюлером 

мовленнєвою подією на фоні певної життєвої ситуації. 

Основами комунікативної моделі перекладу прийнято вважати ті, котрі 

трактує Лейпцизька школа О. Каде. Саме такі моделі перекладу є досить 

варіативними за кількістю своїх компонентів, способом їх комбінування, 

поєднання тощо. 

Німецький дослідник О. Каде запропонував модель процесу перекладу, 

посилаючись на загальноприйняту теорію комунікації, в якій переклад 

трактується як процес двомовної комунікації, який в свою чергу базується на 

передаванні зашифрованої інформації через письмові або усні способи зв‘язку 

(при цьому варто враховувати стиль, жанр (мови)). Це комунікації між 

адресантом тексту та адресатом-перекладачем; комунікація між перекладачем-

адресантом та кінцевим реципієнтом.  

Вищезгадана модель розглядається через призму відповідності між певною 

дією на перекладача як на отримувача вихідного варіанту тексту та його 

реалізацією інформації засобами іншої мови, що має передумову 

еквівалентності між вихідним та запланованим повідомленнями. 
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Дуже часто комунікативна модель перекладу розглядається як низка 

послідовних дій, кожна з яких орієнтована на усунення кардинальних 

відмінностей вихідної та цільової мов, їхніх стандартів, відповідностей, інших 

інформаційних компонентів. 

У контексті цієї концепції можемо спостерігати, що переклад набуває 

обрисів варіативного перебору, відсіювання зайвих варіантів, здійснення 

перекладачем трансформації буквального перекладу, котрий власне, присутній 

у свідомості перекладача.  

Також зазначена модель надає одне із можливих трактувань механізму 

самого перекладу, а не лише аспектів, котрі призводять функціонування цього 

механізму. Вона дає змогу осмислити та проаналізувати одиницю перекладу, 

неодноразово посилаючись на вихідний варіант, тим самим покращуючи його, 

адже перекладач має можливість обирати найкращі варіанти перекладу, а не 

оперувати цілим текстом відразу. 

А. Швейцер створив власну комунікативну модель перекладу, основним 

положенням якої є ―динамічна еквівалентність‖, котра враховує мовні та 

позамовні чинники. Ця модель має два компонента: первинну комунікативну 

ситуацію між відправником вихідного варіанту тексту, отримувачем цього 

тексту та другим отримувачем (перекладачем); вторинну комунікацію між 

перекладачем-відправником та іншомовним реципієнтом. 

А. Попович, в свою чергу, додає до моделі А. Швайцера ще три аспекти, 

які: 1) вказують зв‘язок автора та перекладача з точки зору їхнього 

комунікативного процесу й вибору правильної літературної стратегії;                          

2) визначають розбіжності при перекладі оригіналу в побудові тексту, 

враховуючи жанрово-стилістичні фактори; 3) враховують індивідуальність 

випадку реципієнтів оригіналу й перекладу. 

Комунікативні моделі перекладу відіграють неабияке значення, оскільки 

дають можливість розглядати переклад не тільки як окреме мовне явище, а й як 

безпосередньо процес, особливі характеристики якого викликані 

найрізноманітнішими чинниками. Саме у таких моделях реалізується синтез, 

що є вкрай важливими для сучасного перекладознавства та способів перекладу.  
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В той же час, у переважної більшості цих моделей, механізм 

перекладацької інтерпретації залишається нерозкритим. Ці моделі яскраво 

демонструють, що перекладач вимушений йти на ті чи інші перетворення 

смислових систем твору оригіналу, але не показують, як саме відбувається 

процес перетворення. 

Психолінгвістична модель висвітлює проблеми перекладу художнього 

тексту як психо-семіотичного феномену. При побудові цієї моделі основу 

складають як лінгвістичні, так і психологічні фактори в комплексному 

відображенні структури об‘єкта. 

Психолінгвістична модель передбачає наявність мети, цілі, концепції 

оригінального тексту та його вербалізації в усному чи письмовому виді. Таким 

чином процес перекладу складається з двох етапів: перекладу мови оригіналу 

на внутрішній код, і переклад із внутрішнього коду мовою перекладу. 

Когнітивна модель перекладу - модель перекладу, яка витікає з позиції 

когнітивної лінгвістики, коли процес перекладу моделюється як сприйняття 

одного виду інформації і трансформації її в інший вигляд.  

Оскільки перекладацька діяльність охоплює певні процеси в області 

когнітивного чинника та мовну свідомість суб‘єкта, когнітивний підхід 

інтерпретує поняття, категорії та одиниці перекладу в новій проекції. 

Цей процес перекладу може бути представленим як декодування значення 

джерела і перекодування цього значення на  мову, що приймається. Тобто, 

перекладач повинен свідомо і методично інтерпретувати і аналізувати такі 

властивості тексту як: граматика, семантика, синтаксис, ідіоми, культура та 

сфера мови, що перекладається. 

На думку вченого С.В. Засєкіна  у побудові парадигми головну роль 

відіграють формальні вербальні концепції, а саме мовні ресурси, і невербальні 

психологічні чинники, якими володіє перекладач. 

Когнітивний аспект перекладу полягає в тому, що знання автора і 

перекладача та їх вираження інтуїтивно враховуються в процесі перекладу, 

доповнюючи слова та фрази.  
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Очевидно, що вивчивши процес перекладача від ідеї до перекладу можна 

подумки зазирнути в когнітивний простір, якими володіє перекладач. 

Висновки. Таким чином, при дослідженні моделей перекладу можна 

зробити висновок, що моделювання мовних явищ на сьогоднішній день є дуже 

важливим процесом, який потребує подальшого розгляду.  

У статті вказано кілька найбільш відомих думок щодо цієї теми, де 

розглянуто основні типи моделей, а саме: комунікативна, психолінгвістична  та 

когнітивна моделі, а також  їх застосування в сучасній лінгвістиці при 

перекладі твору. 

Посилаючись на досліджені теоретичні основи проблеми, можна 

продовжити подальше вивчення моделей перекладу та їх застосування на 

основі вивчення творчого доробку З.Сміта, а також  проаналізувати роль цих 

моделей у художніх творах. 
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ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО ДИСКУРСУ 

Дана стаття містить загальні положення про жанрові особливості 

електронного дискурсу та його важливість у сучасній лінгвістиці. Були 

розглянуте саме поняття дискурсу в міждисциплінарному розрізі загалом та в 

інтернет комунікації зокрема. В ході дослідження виокремлені позиції, які 

виділяють інтернет дискурс, як окремий вид дискурсу. У статті було 

використано визначення трьох елементів віртуальності за Л. Івановим: 

ефимерність, умовність параметрів і нематеріальність. У розрізі цього 

питання увагу було акцентовано на визначенні поняття ефимерності та п’яти 

властивостям віртуальності. В означеному контексті також розглядалося 

поняття креалізованості відповідно до умов виникнення цього явища у 

текстовому форматі. Завдяки вивченню досліджень вдалося розрізнити та 

дати визначення дискурсоутворюючим жанрам, таким як флейм, флуд, спам 

та дискусонадбаним (електронна пошта, чати, форуми). Були розглянуті види 

інтернет дискурсу, орієнтуючись на дискурсивний підхід класифікації жанрів 

за О. Лутовіною. Також було охоплено такі поняття як інтердискурсивність 

та проаналізовано етику віртуального спілкування. Піддалась вивченню теорія 

віртуального жанрознавства, її структурування віртуальних жанрів, теорію 

їх вивчення, завдання та способи класифікації. Важливою частиною роботи 

стало висвітлення різниці між віртуальним, електронним та інтернет 

жанрами. На основі  вищезазначених досліджень були зроблені відповідні 

висновки щодо головного завдання використання соціальних мереж та 

інтернет дискурсу.  

Ключові слова: електронний дискурс, лінгвістика, мова та мовлення, 

віртуальна реальність, інтернет, комп’ютерна етика, стилістичні ознаки, 

терміни, інтернет- комунікація, персональний дискурс, лінгво-стилістичні 

особливості. 
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Поняття «дискурс» вчені використовують в цілій низці наук: соціології, 

етнографії, психології, лінгвістиці, філософії, літературознавстві, антропології, 

когнітивній лінгвістиці, когнітивній психології   а також в соціолінгвістиці, 

психолінгвістиці тощо. Використання цього терміну в різних областях 

наукового знання зумовлює існування трактувань, що різняться між собою. Це 

явище пов‘язане з відсутністю загальновизнаного значення «дискурсу», такого, 

яке б охоплювало всі випадки вживання визначеного терміну. Переважна 

більшість його визначень ґрунтується на метафоричному висловлюванні [8]. 

Прикладом вважається дефініція Ф. Бацевича: «Дискурс – це мовлення, що 

занурене у життя» [1]. Лінгвістичний підхід має величезну кількість трактувань 

терміну «дискурс», але їх можна звести до єдиного визначення за допомогою 

таких  понять, як мова та мовлення, адже дискурс знаходиться на одному рівні з 

мовою й мовленням, увібравши в себе риси обох. Спільними ознаками з 

мовленням є проявлення дискурсу в дії, процесі, актів комунікації. Спільність з 

мовою пояснюється наявністю системних ознак, таких як організованість й 

форма, а  також видових відмінностей. Головною рисою дискурсу, що відрізняє 

його від понять «мова» й «мовлення» вважають соціокультурний аспект. Саме 

ця особливість дозволила дискурсу отримати статус міждисциплінарного 

об‘єкту досліджень.  

У свою чергу, інтернет-комунікація – це вид комунікації, який 

характеризується опосередкованістю спілкування, здійснюваного через технічні 

засоби, що підтримують зв‘язок з мережею Інтернет. Такий технологічний 

прорив створив абсолютно новий вимір для спілкування. Інтернет-комунікація, 

з точки зору дискурсивних характеристик, є комбінацією низки дискурсів: 

обмін повідомленнями – побутовий дискурс, обмін діловими документами й 

запит інформації – діловий дискурс, обговорення наукових тем в 

спеціалізованих спільнотах і конференціях – науковий дискурс тощо. Інтернет-

дискурс характеризується наступними позиціями, що виокремлюють його з 

поміж інших видів дискурсу: 

1. Електронний сигнал як канал зв‘язку. 
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2. Віртуальність. 

3. Дистантність. 

4. Опосередкованість технічними засобами. 

5. Високий рівень проникності. 

6. Гіпертекст. 

7. Креалізованість. 

8. Переважно статусна рівноправність користувачів. 

9. Використання спеціальної знакової системи у вигляді смайлів й 

емодзі для передачі власних почуттів і емоцій. 

10. Комбінування різних типів дискурсу. 

11. Наявність спеціальної етики спілкування [5]. 

Сьогодні ми маємо у своєму розпорядженні велику кількість різноманітних 

ґаджетів, які використовують електронний тип сигналу для спілкування. Це 

створює умову постійної підтримки зв‘язку зі співрозмовником, не зважаючи 

на відстань. Віртуальністю може бути об‘єкт чи стан, що не існує в об‘єктивній 

реальності, але може виникнути за певних умов. Віртуальні об‘єкти володіють 

властивостями ідентичними властивостям об‘єктів дійсної реальності. 

Властивості віртуальних об‘єктів можуть різнитися з властивостями об‘єктів 

дійсності, або бути повністю протилежними їм. Дослідник Л. Іванов надає три 

риси віртуальності: 1) нематеріальність впливу; 2) умовність параметрів; 3) 

ефемерність [3]. 

Ефемерність відповідає за свободу входу й виходу. Це надає користувачам 

здатність, за бажанням, переривати, а потім відновлювати сеанси перебування у 

віртуальному світі. Науковці виділяють п‘ять властивостей віртуальної 

реальності: 

1. Ілюстративність. 

2. Імерсивність. 

3. Інтерактивність. 

4. Інтуїтивність. 

5. Інтенсивність. 
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Ми маємо змогу стверджувати той факт, що віртуальна реальність не 

здатна впливати на структуру реального світу, але сама повністю залежить від 

другого. Дискурс дійсної реальності проектується на той, що знаходиться у 

віртуальній реальності. У свою чергу, сьогодні набирає обертів «культура 

реальної віртуальності». Культури складаються з комунікативних процесів, які 

ґрунтуються на принципі «створення й споживання знаків», тобто людина живе 

в середовищі символів і взаємодіє з іншими у цьому світі опосередковано крізь 

це саме середовище. Дослідник під віртуальністю розуміє знаковий, 

символьний характер інтеракції людей, опосередкованої технічними 

пристроями. Дистантність означає роздільність у просторі й часі. Високий 

рівень проникності означає, що учасником бесіди, інтернет-спілкування може 

стати будь-хто. Опосередкованість технічними пристроями вказує на те, що 

інтернет-спілкування уможливлюється тільки з використанням комп‘ютеру, 

смартфону, планшету, смарт-годинників, тобто засобів, які підтримують 

електронний сигнал і мережу Інтернет. Тексти набувають креалізованості тоді, 

коли до них додають, окрім лінгвістичних засобів, паралінгвістичні. До 

паралінгвістичних засобів можна віднести буквені, образно-зорові, образно-

слухові елементи. Креалізація, використання мультимедійних елементів, під час 

віртуального спілкування, надає широкі можливості для самовираження. В 

соціальних мережах, чатах, форумах користувачі спілкуються один з одним не 

дивлячись на соціальний статус, економічне положення, політичні погляди 

Також деякі дослідники виокремлюють з поміж віртуальних жанрів 

дискурсоутворюючі й дискурсонадбані  [3]. 

Дискурсоутворюючі жанри є видом віртуальних жанрів, який виступає 

певним висловлюванням в межах конкретного дискурсу, тексту, введеного в 

специфічне комунікативне становище. Дискурсоутворюючі жанри діляться за 

двома критеріями: перший критерій є структурність, другим критерієм є 

композиційність. 

Дискурсонадбані жанри – це віртуальні жанри, які виконують ролі стійкого 

висловлювання в попередньо утворених комунікативних формах. До 
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дискурсоутворюючих жанрів віднесено флейм, креатифф, флуд, спам тощо. До 

дискурсонадбаних – електронну пошту, чати, форуми, блоги, віртуальні рольові 

ігри в реальному часі і т. д. Віртуальні жанри нерідко заміщають один одного. 

Одні жанри трансформуються в середині інших жанрів. О. Лутовіна пов‘язує це 

явище з швидким розвитком інтернету. Орієнтуючись на дискурсивний підхід 

класифікації жанрів інтернет-дискурсу, Л. Щипіцина пропонує наступні його 

види: 

1. Персональний дискурс.  

2. Діловий дискурс – це онлайн-магазини, веб-сайти фірм, соціальні мережі 

й електронні пошти, які використовуються для ведення бізнесу. 

3. Рекламний дискурс. До нього належать: банери, контекстна реклама, 

спам, спливаюча реклама тощо. 

4. Масово-інформаційний дискурс. Дослідники відносять до нього веб-

сторінки засобів масової інформації, сайти новинних агентств. 

5. Педагогічний дискурс. Найпоширенішими представниками даного виду 

дискурсу вважають веб-сайти університетів й інших учбових закладів. До цієї 

групи також відносять освітні форуми, тематичні спільноти в соціальних 

мережах, онлайн-конференції освітньої тематики. 

Зі своєї позиції А. Карпа запропонувала поняття «peer to peer 26 ability» [6]. 

«Peer to peer ability» англомовний вислів, який можна перекласти українською 

як «кожен з кожним». Але ми все ж не маємо права свідчити про абсолютну 

рівноправність співрозмовників. Інтердискурсивність – це термін, 

впроваджений школою автоматичного аналізу дискурсу М. Пеше, 

французького філософа й лінгвіста. Інтердискурс уособлює специфічне 

оточення дискурсивного процесу, фактори, що утворюють форму й зміст 

дискурсу. Інтердискурсивність є процесом когнітивного рівня, взаємодія 

надтекстових одиниць (дискурсів, різнорівневих семіотичних кодів) у 

свідомості носія мови.  

В межах досліджених вище понять актуальним є поняття «комп‘ютерна 

етика», що є сукупністю принципів і правил поведінки людей під час 
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спілкування в соціальних мережах, чатах, форумах тощо. Етика спілкування в 

інтернеті зазвичай оформлюється у вигляді листа з переліченими правилами, 

дотримання котрих допомагає уникнути небажаних ситуацій. До таких правил 

можна віднести: дотримання теми спілкування; уникнення категоричних 

суджень; обмежений обсяг текстового повідомлення; заборону використання 

образливих виразів, ненормативної лексики, що можуть спровокувати 

конфліктну ситуацію тощо. З початком розвитку нового середовища 

комунікації, Інтернет середовища, науковці повідомляли про виникнення нових 

жанрів спілкування. Вченим-лінгвістом  А. Капанадзе, було вирішено ввести 

цілковито нову теорію: теорію віртуального жанрознавства. Ця теорія надавала 

характеристику й структурувала всі можливі інтернет-жанри й способи їх 

класифікації Завданнями теорії віртуального жанрознавства були: 1. Відшукати 

один єдиний термін, що описував би жанр інтернет середовища. Надати цьому 

терміну характеристику. 2. Дослідити взаємодію традиційних жанрів з 

віртуальними. 3. Винайти підходи й надати критерії для класифікації жанрів 

віртуального середовища. 4. Надати опис специфіки конкретного віртуального 

жанру. Для опису інтернет-жанрів, сучасні вчені-лінгвісти, використовують 

такі терміни: віртуальний жанр, інтернет-жанр, гіпержанр, мережевий жанр, 

дигітальний жанр, електронний жанр, комунікативний інтернет-сервіс, 

цифровий жанр, жанровий формат віртуального дискурсу. Далі нами був 

використаний термін «віртуальний жанр» так як: дигітальне, електронне й 

інтернет-жанрознавство, згідно з опрацьованими нами даними, не застосовують 

до жанрів в комунікативному просторі. Комунікативний інтернет-сервіс є 

технічним терміном, який застосовують для надання опису програмного 

забезпечення, техноплатформ, на яких базується існування різних віртуальних 

жанрів. Ми вважаємо за необхідність висвітлити відмінність між «електронним 

жанром» й «віртуальним жанром» та «інтернет-жанром». Електронний жанр є 

ширшим поняттям ніж віртуальний жанр й інтернет-жанр. За М. Бахтіном 

«Жанр – це стійка форма тексту, поєднана єдиною комунікативною функцією й 
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подібними композиційними і стилістичними ознаками». Дослідники аналізують 

жанри інтернет-дискурсу застосовуючи опис теоретичного й практичного 

використання жанрів в лінгвістиці й теорії комунікації. Віртуальна жанрова 

система складна й багатоаспектна. Все через швидкий розвиток мережі 

Інтернет. Це свідчить проте, що сьогодні науковці мають у своєму 

розпорядженні велику кількість підходів до класифікації жанрів інтернет-

дискурсу. 

Ми дійшли висновку, що дискурс-аналіз володіє більшим контекстом ніж 

текстовий. Одиниці дискурсивного аналізу виходять за межі одного тексту. 

Типологію дискурсу вивчають опираючись на наступні критерії: канал передачі 

інформації, жанрова приналежність, функціональний стиль. За каналом 

передачі інформації дискурс поділяють на усний й письмовий. Вчені керуються 

різними підходами до визначення жанрів дискурсу. Виділяють два головних 

підходи: структурний підхід й підхід визначення лексико-семантичних 

особливостей. Однак, науковці не мають єдиного розуміння принципів за якими 

необхідно виділяти жанри дискурсу. Ми можемо стверджувати, що проблема 

класифікації дискурсів за жанровою приналежністю потребує подальшого 

вивчення 

Ми робимо висновок, що соціальні мережі в першу чергу зорієнтовані на 

подолання всіх можливих бар‘єрів, що виникають у людей під час спілкування 

в реальному світі. Головним спрямуванням соціальних мереж є сприяння 

утворенню й розвитку соціальних зв‘язків між людьми. Отже, структура 

інтернет-дискурсу зумовлена його жанровою специфікою й характеризується 

гетерогенністю, базовими конститутивними ознаками, а також електронно-

опосередкованим каналом зв‘язку. Специфічність інтернет-дискурсу можна 

спостерігати не лише в його структурі й специфічних рисах, а й на різних 

рівнях мовної системи. Ми зазначаємо, що сьогодні є перспективним 

дослідження лінгво-стилістичних особливостей різних жанрів інтернет 

дискурсу. 
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ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОГО ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ: 

ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ 

Статтю присвячено вивченню етапів становлення публіцистичного стилю в 

англійській мові. Розглянуто ґенезу утворення й етапи розвитку, які зробили 

вагомий внесок у формування публіцистичного стилю. 
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медіа, лінгвокреативність. 

 Постановка проблеми. Публіцистичний стиль мовлення – це стиль засобів 

масової інформації (інтернет-ресурсів, журналів, газет, рекламних текстів, 

часописів тощо), який використовується для формування громадської думки у 

політичній, суспільній, освітній, масовій агітації. Цей стиль підходить для 

дебатів й обговорення суспільно-політичних ідей, виробничої діяльності та 

навчання. Першочергово він є інструментом для втілення благородної мети: 

служити людям, переконати їх у справедливості доброї ідеї, пропагувати 

прогресивні ідеї, вчення, знання, здоровий спосіб життя. Серед письмових 

публіцистичних джерел популярними є статті, нариси та фейлетони. Усними 

формами є публічні виступи, дискусії та репортажі. 

 Важливою особливістю публіцистичного стилю є симбіоз логічності 

викладу інформації й емоційно-експресивного забарвлення, що зацікавить 

читача. Публіцистика об'єднує художнє, ділове та наукове спілкування, тож їй 

цілком властива частина функцій і мовних ознак цих стилів. Відповідно 

визначаються основні ознаки публіцистичного стилю: 

- доступність мови та чіткість формулювань (для розуміння широким загалом); 

- заголовки, що інтригують і заохочують до читання; 

- поєднання логічності доводів й емоційної виразності викладу для газетного 

жанру; 
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- короткі прості речення, часто питальні або окличні, звертання, вигуки; 

- патетичність, ентузіазм і схвильованість; 

- поєднання точної інформації (найменувань, дат, подій, фактів тощо) з 

емоційно-експресивною образністю; 

- уживання паралельних форм одного й того ж слова – наприклад, братові та 

брату; 

- наявність яскравих мовних засобів позитивного чи негативного авторського 

тлумачення, яке має здебільшого тенденційну ознаку; 

- мала кількість емоційно нейтральних слів; 

- багатство художніх засобів (епітетів, метафор, гіпербол, порівнянь). 

Найдавнішими зразками публіцистичного стилю англійської мови є твори 

ораторського красномовства й історико-біографічного життєпису діячів 

минулого.  

 Метою нашого дослідження є вивчення історичних передумов формування 

і розвитку англійського публіцистичного стилю та аналіз історії становлення й 

розвитку англо-американської газетно-журнальної публіцистики.  

 У Середньовіччі, особливо на початку другого тисячоліття, у перших 

європейських університетах формується теорія академічного красномовства – 

схоластика, що характеризується розвитком системи доказів і різноманітною 

аргументацією. Свого розквіту ця сфера ораторського мистецтва сягає в 

Сорбонні в XIII ст. й Оксфорді в XII ст. Великобританія також може вважатися 

одним із родоначальників і продовжувачем політичного красномовства. Так, 

Н. Кабанцева, аналізуючи праці зарубіжних дослідників, зазначає, що 

реалізацію політичного красномовства можна виділити у трьох його 

різновидах:  

- красномовство, народжене історичними подіями, пов‘язаними з переломними 

для країни моментами: народні повстання XV–XVI ст., війна Білої й  

Троянди, Англійська буржуазна революція тощо;  

- парламентське красномовство, що склалося в головному законодавчому органі 

країни;  
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- дипломатичне спілкування [3, с. 111].  

 Британський парламентаризм подарував світові багато яскравих ораторів-

полемістів, традиції яких були пізніше продовжені парламентаріями-ораторами 

в Англії та США.  

 Іншим більш молодим різновидом публіцистичного стилю є есеїстика. 

Жанр есе, що входить до складу публіцистичного стилю, був одним із 

найпопулярніших в англійців жанрів і мав в Англії «багату традицію більш ніж 

двохсотрічної давнини, яка дала щонайменше п‘ятнадцять жанрових 

різновидів». 

 За чотириста років свого існування англійська есеїстика знала періоди 

злетів і падінь, які пояснювалися передусім загальним суспільно-політичним 

станом суспільства. Відкритість суспільства, гласність, можливість 

обговорювати будь-які проблеми, посилення політичної та ідеологічної 

боротьби роблять есеїстику більш затребуваною, оскільки в її основі лежить 

осмислення, оцінювання подій, що робить цей літературний напрям 

надзвичайно популярним. 

 Особливий інтерес викликає історія становлення й розвитку англо-

американської газетно-журнальної публіцистики, що є основою всього 

публіцистичного стилю.  

 Рання англійська газета була головним носієм інформації. Коментарі 

з‘явилися в газетах пізніше. Але ще із середини ХVIII ст. британська газета 

була дуже схожа на газети сьогодення, які містять зарубіжні й вітчизняні 

новини, оголошення, анонси, статті з коментарями.  

 До кінця XVII ст. в Англії сформувалася система періодичної преси, що 

пройшла довгий еволюційний шлях від видаваних із нагоди невеличких книжок 

із новинами єлизаветинської епохи до усталених і регулярних періодичних 

видань. Змінилося й ставлення суспільства до них. Періодична преса все більш 

стає інструментом реформ, а самі видавці й публіцисти усвідомлюють свою 

відповідальність за друковане слово, позицію свого видання, усе більш 

доходять усвідомлення того, що газета не просто поширює новини про події в 

країні та за кордоном, а й формує громадську думку.  
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 Розвиток періодики кінця XVII ст. – початку XVIIІ ст. нечувано вплинув 

на есеїстику. Газети й журнали являли собою «жадібних споживачів» текстів 

цього жанру, тим самим відчутно збільшивши їхню популярність, розширивши 

читацьку аудиторію есе. Інтенції есеїстики було перенесено з аристократії на 

середній клас [1, с. 21]. 

 Під впливом соціально-політичних перетворень реклама й газетно- 

публіцистичні тексти на рубежі XX-XXI ст. зазнали кардинальних змін. Такі 

характеристики ЗМІ, як масове поширення інформації, спрямованість впливу, 

публічність зумовлюють їхні можливості дієвого засобу мовленнєвого впливу. 

Він здійснюється з допомогою мовних засобів, які в комплексі з 

екстралінгвальними засобами, певними прийомами організації тексту, 

структурування та подання інформації складають стратегію мовленнєвого 

впливу [5, с. 313]. 

 Публіцистичний стиль англійської мови пройшов довгий шлях свого 

становлення. Деякі його різновиди, такі як ораторські виступи, існують уже 

кілька століть, інші, такі як радіо-журналістика, налічують не більше ніж 

століття свого існування. Основою публіцистичного стилю є газетно-журнальні 

публікації, що являють собою найбільш доступний, масовий, широко 

тиражований вид публіцистичних текстів, яким властиві аналітична 

переорієнтація фактологічного й конкретизація узагальненого матеріалу. 

 Опис зазначених змін знаходиться в руслі таких актуальних напрямків 

сучасної лінгвістики, як мовний вплив (О. Баранов, О. Іссерс та ін.), лінгвістика 

реклами (В. Зірка, Ю. Пирогова), медіалінгвістика (Г. Солганик, В. Костомаров, 

Т. Шмельова та ін.), лінгвістика креативу (Т. Гридіна, О. Ремчукова), в рамках 

якої, зокрема, вивчаються також «лінгвокреативні складові» ЗМІ.  

 Англомовні журнали (насамперед британські та американські), видані 

мільйонними тиражами, посідають чільне місце серед сучасних друкованих 

мас-медіа та користуються неабиякою популярністю у світі, чому сприяє статус 

англійської мови як мови міжнаціонального спілкування. Історія розвитку 

модних журналів в англомовних країнах свідчить про великі перспективи цього 
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типу журналів і про їх значний вплив на розвиток англійської мови, оскільки 

вони стають джерелом появи неологізмів, розвитку нових значень уже відомих 

слів. Діапазон таких журналів широкий – жіночі й чоловічі, друковані й онлайн, 

серед найпоширеніших згадаємо ―Vogue‖, ―Harper's Bazaar‖, ―Elle‖, ―GQ‖, 

―FHM‖.  

 У британських фешн-журналах спостерігаємо зростання ролі візуальних 

ефектів, зміщення акцентів з текстової інформації до візуальної. Більш того, у 

текстах модних періодичних видань можна констатувати зміну функції з 

інформативної на суто комерційну, оскільки елементи реклами наявні навіть у 

статтях. Основною метою статей стає не лише ознайомлення споживачів з 

певними товарами (одягом, косметичними засобами, аксесуарами), але й 

просунення їх на ринок та збільшення обсягу продажів. Отже, попри 

ілюстративність, тексти відіграють у модних журналах значну роль, вони 

«підсилюють оповідну спроможність ілюстрацій» [2, с. 77]. 

 Англійськомовному публіцистичному дискурсу притаманні ознаки, які 

вирізняють його з-поміж інших видів дискурсу. По-перше, він здійснює вплив 

на масову аудиторію та відображає стан розвитку суспільства, вільно 

висвітлюючи найактуальніші аспекти життя. По-друге, англійськомовні 

публіцистичні тексти характеризуються лаконічністю та стислістю, спрощеним 

викладом матеріалу, а також широким вживанням ідіом та мовних одиниць 

зниженого регістру.  

 На відміну від інших типів, публіцистичний дискурс найбільш швидко 

реагує на події, які відбуваються в суспільстві. Відповідно публіцистичні 

тексти газет та журналів відображають не лише будь-які зміни в суспільно-

політичному житті, а й зміни, які відбуваються в мові. Тому публіцистичному 

дискурсу притаманні такі лексичні особливості, як наявність узуальних й 

оказіональних лексичних та фразеологічних одиниць, прислів‘їв, приказок, 

широке використанням порівнянь і метафор, лексичних одиниць із певною 

конотацією, а також образних висловлювань. Водночас англомовний 

публіцистичний дискурс є сферою концентрації національно маркованої 

лексики, основною функцією якої є відображення «картини світу», 

національних та культурних особливостей того чи того етносу [4, с. 123]. 
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 З огляду на необхідність постійного пошуку експресивних, емоційних і 

образних засобів для впливу на читача, журналісти стикаються з необхідністю 

створення лінгвокреативних феноменів. Автори сучасних медіа-текстів 

використовують такі засоби вираження, що забезпечують не тільки 

інформаційну, але і емоційно-експресивну насиченість тексту. Таке прагнення 

зумовило націленість авторів медіа-текстів на активне використання 

неологізмів, оказіоналізмів, мовної гри, трансформації фразеологізмів, 

прецедентних феноменів тощо. Серед виразних можливостей мовної гри в 

сучасних медіа-текстах в якості домінуючих виділяються не тільки комічні, 

обумовлені створенням комічного ефекту як стилістичною метою, яка 

традиційно вивчається, але не менш значущим є естетичний ефект, який 

характеризується приверненням уваги власне до мовної форми. У феномені 

мовної гри, що складається в нестандартному використанні мовних одиниць 

або категорій і реалізує творчі можливості мовця, повною мірою відбивається 

асоціативний потенціал слова. Мовна гра разом із вищезазначеними 

можливостями реалізує низку когнітивних, імплікативних, персуазивних, 

сугестивних функцій, пов'язаних з її використанням у мас-медійному дискурсі.  

 Для сучасних англомовних медіатекстів характерними є такі способи 

створення мовної гри, як обігравання багатозначних та омонімічних слів, 

створення оказіоналізмів, неологізмів, паронімічної атракції. Сучасні активні 

мовні процеси певною мірою обумовлені посиленням креативного начала в 

англомовному дискурсі: це проявляється в тому, що інновації, мовна гра та 

мовна рефлексія захоплюють нові комунікативні сфери (наприклад, такі як 

реклама та Інтернет), тим самим розширюючи мовленнєвий простір 

креативності. Динаміка мовних процесів, обумовлених як екстралінгвальними, 

так і мовними чинниками, у сучасному комунікативному просторі найбільш 

повно відбивається в ЗМІ. Помітно змінюється арсенал мовних засобів, що 

забезпечують основний конструктивний принцип організації медіатекстів                

[5, с. 315]. 

 У зв‘язку з цим виникає необхідність виявлення нових тенденцій мовної 

реалізації публіцистичного тексту, що є впливовим сегментом сучасних мас-

медіа. 
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Стаття присвячена розвідці актуальної проблеми дискурсу та вивченні його 

різновиду – дитячого дискурсу. Мету роботи становить дослідити та 
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Постановка проблеми та її зв‘язок з актуальними теоретичними або 

практичними завданнями. Практичне завдання дослідження полягає у 

висвітленні наукових доробок у галузі «дискурс» та «дитячий дискурс». 

Вивчення та розрізнення цих концептів необхідно через те, що, по-перше, у 

дитячому дискурсі зображено вербальний етап мовного розвитку дитини. Крім 

того, дослідження саме дитячого дискурсу може надати теоретичну підтримку 

при використанні та написанні навчальних робіт безпосередньо в освітньому 

процесі. Нарешті, на основі аналізу дитячої мовної продукції можна розглядати 

різноманітні проблеми у процесі вивчення іноземної мови.        

Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження та аналіз 

трактування терміна «дискурс» у кількох інтерпретаціях з точки зору 

лінгвістики. 

Посилання на сучасні дослідження та публікації. Теоретичною основою 

статті слугували наукові праці  Т. А. Ван Дейка [6], В. І. Карасика [2],                    

А.Н. Приходько [4]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасній лінгвістиці, завдяки 

когнітивно-дискурсивному аналізу, активно досліджуються такі фактори, котрі 

пов‘язані з людиною та її мовленням: вік, соціальний статус, місце проживання, 

оточення тощо. Також розглядається типологія дискурсу з іншої точки зору, що 

пов‘язана з його класифікацією. Можна виділити наступні групи дискурсу: 

дитячий дискурс, дискурс різних вікових груп, включаючи дошкільний вік. 

Значний інтерес щодо вивчення дитячого мовлення з боку вчених 

зумовлений тим, що його аналіз дає змогу досліджувати процес оволодівання 

мовою та специфіку формування мовленнєвої особистості дитини. При цьому 

визначення особливостей лінгвокогнітивного розвитку мовленнєвої особистості 

в онтогенезі дає можливість побачити в динаміці ті явища, котрі у мові 

дорослого є недоступними для спостереження. 

Дитячий дискурс стрімко розвивається та має властивість змінюватися у 

ранньому віці, в процесі комунікації, читанні тощо. Також варто відзначити 

дитяче прагнення наслідувати манеру спілкування дорослих. 
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У зв‘язку із вищезазначеним, поняття процесу та характеристика розвитку 

дискурсу дитини є вкрай важливими для батьків малюка, філологів, педагогів. 

Антропоцентричні зміни в гуманітарних науках зумовили поширення 

робіт, котрі акцентували увагу на вивченні дискурсу. У результаті, поняття 

«дискурс» стало об‘єктом наукової рефлексії. Інтерес до нового визначення та 

його вивчення стимулював виникнення великої кількості нових праць, котрі в 

свою чергу сформували теоретичну базу для подальших дискурсивних 

спостережень. 

З одного боку, такий розвиток подій викликав неабияку хвилю інтересу, 

актуалізував низку важливих мовознавчих проблем, вивів лінгвістичне 

дослідження на новий рівень. З іншого боку, це призвело деструктивну 

популярність та надмірну багатозначність терміна ―дискурс‖, що в свою чергу 

нівелювало ключову термінологічну ознаку – моносемічність (чітку 

визначеність терміну). 

Як відомо, термін «дискурс» з‘явився значно раніше за термін «дитячий 

дискурс».  З появою антропоцентричної парадигми знання, вчені приділяють 

значно більше уваги мовній особистості. Відповідно, дискурсивний аналіз 

вважають більш точним підходом з точки зору вимог парадигми, котра є 

основою для розуміння поняття «дискурс». Як і більшість лінгвістичних 

термінів, дискурс являє собою багатозначне поняття та має різні інтерпретації, 

в залежності від аспекту аналізу, досвіду дослідника, інших чинників й 

факторів тощо. Саме у зв‘язку з цим, чіткого й універсального трактування 

терміну «дискурс» не існує. З цим погодився Т. А. Ван Дейк: «Поняття дискурс 

так само не є конкретизованим як і поняття мови, суспільства, ідеології тощо. 

Так, ми знаємо, що здебільшого найбільш неточні і розпливчаті поняття, 

котрим важко дати визначення, стають найбільш популярними. «Дискурс» – 

одне з них» [6, с.46]. 

Т. А. Ван Дейк – один із першопрохідців в дослідженні теорії дискурсу. 

Сам вчений розглядає це поняття з різних сторін. Посилаючись на його точку 

зору, дискурс можна визначати як у вузькій специфіці, так і розглядати цей 
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термін більш загально. Загальноприйняте значення: дискурс являє собою 

цілісну комунікативну діяльність між співрозмовниками. Ця діяльність включає 

в себе різні способи спілкування (письмове, усне, вербальне, невербальне). 

Доступний приклад - щоденна розмова з родичами, бесіда між вчителем та 

учнем, вивчення літератури, ділові переговори тощо. 

З цим значенням термін часто використовується в різних соціальних 

сферах, має значення професійної мови, мовлення в комунікативній діяльності, 

спілкування в конкретній ситуації (публічний дискурс, діловий дискурс, 

медичний дискурс, політичний дискурс, побутовий дискурс тощо). 

Щодо вузького значення, Т. А. Ван Дейк розуміє термін «дискурс» як 

складову письмового та вербального процесу комунікації, що взяла свій 

початок внаслідок взаємодії спікера та реципієнта. 

Говорячи про «дитячий дискурс» у системі дискурсу, не можемо не 

згадати наступне. Термін вперше фігурує у філософії: у другій половині 20-го 

століття, у зв‘язку із інтенсивним вивченням лінгвістики, виникають нові 

парадигми наукового вчення, що в свою чергу призводить до виникнення нових 

термінів та понять. Саме в цей період термін «дитячий дискурс» виходить за 

межі філософії та стає частиною та предметом дослідження інших наук, у тому 

числі й лінгвістики. Необхідно пам‘ятати,  що при переході цього терміну з 

однієї сфери у іншу, його інтерпретація та сенс змінюються, що очевидно. У 

зв‘язку з цим, в кожній конкретній галузі немає загальноприйнятого 

трактування цього терміну, унаслідок чого дане питання і досі являється 

відкритим і все ще потребує ретельного вивчення. 

Багатогранність мовного феномену стимулює нові методики та прийоми 

щодо дослідження дитячого дискурсу. Наприклад, В. І. Карасик зосереджується 

не лише на питаннях дискурсу, але й проектує дану проблему на мовній 

особистості, що трактується наступним чином: носієм мовної свідомості 

являється мовна особистість. З одного боку, кожний індивід має свою 

особистість, а відповідно, з лінгвістичної точки зору володіє своїми 

притаманними мовними «звичками» та уявленнями про спілкування. В першу 



202 

чергу, це зумовлено тим, що людина може перебувати в різних мовних 

середовищах, у яких вона набуває сталі мовні структури, нові способи 

комунікативної діяльності. З іншого боку, мовну особистість дитини 

характеризує і те, що у дитині ще в ранньому віці обмежена здібність до 

спілкування, використання сталих виразів, мовної свідомості тощо. При цьому 

дослідник припускає, що дитина на певному етапі свого розвитку не має 

особистісної свідомості по причині відсутніх характеристик, що зумовлені 

соціумом: «Варто зазначити та прийняти до уваги етапи розвитку психіки 

дитини, активну роль розвитку дитячої психіки, значну роль середовища 

вихователів у становленні особистості» [2, с. 7]. 

Посилаючись на концепцію В.І. Карасика, варто зазначити, що вивчаючи 

дискурс з точки зору мовної особистості (спікера), необхідно враховувати 

соціокультурні фактори: «Типи мовних особистостей класифікуються 

відповідно об‘єктивним статусним ознакам - вік, стать, рівень освіти, стиль 

життя» [2, с. 10]. У цьому випадку, дискурс дитини, у котрої наявна вікова 

специфіка та певний рівень освіти, являється одним із видів дискурсу. Тому ті 

характеристики, які ідентифікують особистість дитини та виділяють її серед 

інших, являються ключовими факторами, на які варто звертати ретельну увагу 

при вивченні дитячого дискурсу. 

Ця думка детально аналізується та розвивається у працях А.Н. Приходько, 

котрий розглядає дискурс через призму трьох основних положень: власно-

мовного (форма), соціокультурного (зміст) та комунікативно-прагматичного 

(функція) [4, с. 25]. Серед цих аспектів найважливішим являється саме 

соціокультурний. Він окреслює кордони комунікативно-прагматичного 

положення дискурсу, з якими тісно межують режим та стиль спілкування. 

Також соціокультурний фактор впливає безпосередньо на саму мову, а 

відповідно й на її форму. Різні соціальні групи створюють нові соціокультурні 

середовища, що в свою чергу, впливають на дискурс, що використовується 

певною частиною суспільства. 

Серед усіх типів дискурсу, А. Н. Приходько розглядає дитячий дискурс 
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поряд із сімейним, молодіжним дискурсом та іншими в межах рутинного 

дискурсу, тому що мова дитини народжується та розвивається під час її 

становлення в процесі сприйняття та спілкування з дорослими (батьками і 

вчителями) [4]. З цієї причини необхідно брати до уваги, вивчати дитячу мову, 

при цьому обов‘язково враховуючи соціокультурні чинники. Однак, 

соціокультурний аспект являє собою лише вершину айсберга ключових 

факторів. Не менш важливим є і психологічний аспект, про який було згадано 

вище, адже саме він співвідноситься з мовною діяльністю дитини. 

Висновки. Таким чином, при дослідженні поняття дискурсу та дитячого 

дискурсу, можна зробити висновок, що універсального трактування цих 

термінів немає, хоча й існують спільні риси серед варіантів їхньої інтерпретації. 

Дослідники сприймають це питання по-різному, в залежності від сфери та 

предмету дослідження. У статті йдеться про кілька найбільш відомих думок 

щодо цієї теми. 

З лінгвістичної точки зору, дискурс являє собою процес живого 

вербального спілкування, яке відрізняється від письмової мови своїми 

притаманним рисами та характеристиками. 

У соціолінгвістиці, дискурс являє собою мовний продукт певної групи 

людей, конкретної професійної сфери або типової мовної ситуації. 

Порівняння дискурсу та дитячого дискурсу у ході вивчення даних понять 

дозволяє зробити висновок про те, що можна вивчити дискурс через призму 

трьох основних положень: власно-мовного (форма), соціокультурного (зміст) та 

комунікативно-прагматичного (функція). 

Під впливом соціокультури, дискурс можна поділити на більш 

конкретизовані групи, у тому числі й на побутовий дискурс. Дитячий дискурс, 

на рівні з сімейним, молодіжним та любовним дискурсом, входить у побутовий 

дискурс. Це підкреслює необхідність врахування побутового середовища та 

соціокультурних факторів на формування мовної мовної особистості дитини 

при вивченні дитячого мовлення. 

Посилаючись на дослідженні теоретичні основи проблеми, можна 

продовжити подальше вивчення дитячого дискурсу, проаналізувати його роль у 

художніх творах та розглянути особистість дитини через призму різних 

лінгвокультур. 
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Історія англійського романтизму становить одну з найяскравіших сторінок 

як національного, а й світового літературного мистецтва. Листування 

англійських поетів є своєрідним документом епохи романтизму, що відображає 

високу духовну культуру, пошуки соціальних та художніх ідеалів їх авторів і 

має неперехідне значення для сучасної культури як у мовному відношенні, так і 

в культурно-історичному. 

Письменницький епістолярій – жанр, якому у лінгвістиці присвячено 

чимало серйозних робіт. Різні типи листів у своїх роботах розглядають 

національні та вітчизняні дослідники, серед яких: Н.І. Бєлунова, З.М. Данкер, 

Т.В. Ковальова, О.В. Нікітіна, І.А. Паперно. У руслі лінгвістики тексту лист 

розглядають Н. Беттузія, Т.С. Каірова, Л.Н. Кецба, О.Ф. Цицаріна здійснює 

комплексний підхід до вивчення листів, досліджуючи їх у руслі лінгвістики 

тексту та функціональної стилістики. Інші приділяють увагу стилістичному, 

прагматичному аспектам епістолярію, а також питанням композиційної 

організації епістолярного тексту. Сказане вище свідчить, що епістолярна проза 

досліджується різноаспектно. 

Метою роботи є аналіз структурних особливостей епістолярних текстів 

англомовних письменників. 

За предметно-тематичним змістом листи англійських романтиків діляться 

на моно-тематичні та політематичні. Політематичність є однією з характерних 

рис письменницького епістолярію англійських романтиків. У цьому під темою 

розуміється «предмет розповіді, зображення, дослідження, денотатна тема, як 

основою теми виступає предмет промови». Для політематичного листа 

характерна взаємодія двох або трьох тематичних домінант у тексті 

романтичного послання. Умовно їх можна позначити так: "приватне життя", 

"професійна діяльність" та "актуальні суспільно-політичні події". В результаті 

синтезу двох і більше тем розрізняють політематичні листи, в яких:                            

а) повідомлення про факти особистого життя об'єднані зі сферою професійної 

діяльності автора; б) одночасно висвітлюються факти особистого життя та 

актуальні суспільно-політичні події; в) об'єднані всі три вищезгадані тематичні 

лінії [1].  
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Політематичність формується за допомогою вільного переходу від однієї 

теми до іншої; іноді – поверненням від неї до першої за допомогою мозаїчного 

з'єднання найрізноманітніших фактів, почуттів, турбот, у результаті 

створюється імітація невимушеної розмови з адресатом, обміну інформацією 

друг про друга і враженнями від побаченого, почутого, прочитаного. Структура 

такого листа включає початок, основну частину та фінал, з тією різницею, що 

інформаційна частина складається з двох і більше тем. 

Мозаїчність структури, велика кількість різних, часом не завершених 

словесних фрагментів, призводить до того, що дуже часто в листі такого типу 

можуть використовуватися не всі формули когезії. 

Політематичність романтичного епістолярію пов'язана з їх достатньою 

протяжністю, великим обсягом. Так, у середньому вони мають триста п'ятдесят 

– вісімсот слів, при цьому найдовші з них налічують понад тисячу 

слововжитків [2]. 

Однак і невеликі за обсягом листи, що включають в середньому п'ятдесят-

сімдесят слів (записки, або так звані «згорнуті листи», що зберігають усі 

«ритуальні» епістолярні елементи, але не мають достатньої протяжності), 

також, як правило, є полі тематичними [2]. 

У монотематичному листі присутні ті самі елементи структури, що й у 

політематичному: зачин, інформаційна частина та кінцівка, проте від 

політематичного листа монотематичне послання відрізняє наявність у його 

інформаційній частині лише однієї тематичної домінанти. 

Виходячи з особистісних, соціальних та професійних характеристик 

авторів-романтиків, серед їхніх монотематичних листів можна виділити 

послання з тематичною домінантою «сфера професійної діяльності», листи з 

домінантою «актуально-політичні події» та листи з тематичним центром 

«приватне життя». 

Не зважаючи на те, що послання романтиків зберігають стандарт початку і 

кінця, а в основній частині є вільними, у них завжди присутні клішовані фрази, 

за допомогою яких здійснюється перехід безпосередньо до інформаційної 

частини епістолярного тексту, стереотипні вирази, що гармонійно поєднують 

різні повідомлення в цій частині [1]. 
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До елементів інформаційної частини листи відносять маркери дискурсу, 

що дозволяють вводити новий значний відрізок змісту. Перехід від абзацу до 

абзацу, від однієї думки до іншої реалізується або за допомогою приєднання, 

або протиставлення, або узагальнення. 

Функціональне призначення листів-рецензій та літературних відгуків 

обумовлює появу в їх структурі таких стилістичних якостей, як «фіксація 

зародження та розгортання оцінного судження та різноманітність форм їх 

вираження, при цьому слабка аргументованість висунутих автором положень» є 

її основним недоліком. Особлива роль у цьому випадку відводиться фігурі 

автора, який, відрізняючись безпосередністю художнього сприйняття дійсності 

та спираючись на перше, нічим не скуте враження від прочитаного, 

переосмислює та узагальнює факти своєї та чужої творчості, внаслідок чого у 

посланнях такого типу з'являються фрагменти, створені за законами художньої 

літератури [5]. 

Таким чином, на підставі наведеного можна дійти висновку, що тексти 

листів англійських романтиків – це відносно вільна жанрова конструкція, 

побудова якої включає три обов'язкові структурні одиниці: початок, основну 

частину і фінал. Основна частина тексту подібного листа є найбільш змістовно 

насиченою, а у формальному відношенні найменш стандартизованим 

фрагментом тексту, відзначеним не так дотриманням традиції, як новаціями 

автора-романтика. Інформаційну частину тексту листа він формує на власний 

розсуд, реалізуючи у вибраному ключі свою творчу індивідуальність. 

Рамкова структура дозволяє відрізнити епістолярний текст інших типів 

тексту. Від кількості проблемно-тематичних домінант того чи іншого тексту 

безпосередньо залежить його побудова, у зв'язку з чим у англійській епістолярії 

виділяються монотематичні та політематичні листи. Їхня структура має суттєві 

відмінності. 

Монотематичний лист, по суті, є завершеним фрагментом і має якість 

упорядкованості, цілісності, «міцності». Політематичний лист, що домінує в 

романтичному епістолярному дискурсі, відрізняється мозаїчністю структури, 
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окремі доданки якої поєднуються або паратактично, або асоціативно. Лист-

рецензія або літературно-критичного огляд можуть бути частиною 

політематичного послання, відзначені концептуальною чіткістю, лаконізмом 

авторських суджень та оцінок, їхньою яскравою суб'єктивністю, використанням 

елементів ідіостилю, що відображає творчі позиції автора. 

До характерних рис мовної форми епістолярних творів відносять: 

1) конвенціоналізовану композицію (початок, інформаційна частина, 

закінчення); 

2) вживання традиційних (етикетних) формул на початку і в кінці 

послання), різноманітних побажань, вітань; 

3) монолого-діалогічний характер листа (етикетні формули орієнтовані на 

діалог (звернені до іншої особи); інформаційна частина листа в основному 

вибудовується як монолог, але в ній присутні і елементи діалогу: питальні 

речення, відповіді на питання тощо). 

4) відкрите вираження почуттів; 

5) довільний, невимушений вибір мовних засобів; 

6) граматичні конструкції і лексичне наповнення, які властиві усному 

мовленню []. 

Продовжуючи тему дослідження, вважаємо за доцільне поглибитись в 

історичний аспект та відмітити, що епістолярний жанр виник у давнину, однак 

ретроспективний погляд на його розвиток дозволяє побачити в ньому 

відсутність чітко окреслених меж та характеристик. Йому швидше властива 

внутрішня свобода, що забезпечує виконання різних смислових завдань. Звідси 

випливає різноманіття епістолярних форм: листи мандрівників, листи 

філософів, листи публіцистів-ідеологів тощо. Риси епістолярного жанру в ту чи 

іншу епоху несли на собі відбиток своєї епохи, особливий погляд на ролі автора 

та читача листів, особливі смислові нюанси, до кінця зрозумілі саме 

представникам даної епохи, що виконують різноманітні приховані 

комунікативні функції [4, с.34]. Тому при зовнішній простоті епістолярний 

жанр насправді породжує надзвичайно складну та стилістично багату прозу. 
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Таким чином, жанр літературного письма у своєму класичному вигляді, 

сформованому в давнину, не належить до літератури із переважною 

документальною основою. У листах англійських авторів XVIII століття ми 

можемо спостерігати постійний пошук можливостей мови окреслювати  новий 

культурний рівень життя суспільства, описувати не лише цікаві події, а й думки 

про мистецтво, історію та політику.  

Епістолярні твори продовжують жити і хвилювати читачів значною мірою 

завдяки їхньому стилю. У стилі цих листів, як у дзеркалі, відбивається характер 

їх автора. Говорячи про епістолярний жанр в цілому, можна сказати, що листи є 

однією з небагатьох літературних форм, в якій успіх суттєво залежить від 

стилю. 

Отже, твір епістолярного жанру – це текст, що має форму листа, листівки, 

телеграми, що надсилається адресату для повідомлення певних відомостей. 

Лист відноситься до стародавнього виду письмових повідомлень, якими 

обмінюються комуніканти, позбавлені безпосереднього контакту. Це єдиний 

жанр, який носить характер особистісного спілкування.  
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 Постановка проблеми. У працях різних дослідників основним предметом 

дослідження лінгвокультурології виступають одиниці різних типів. Серед них 

лінгвокультурний концепт (В. Маслова), лінгвокультурологійний концепт 

(В. Карасик),культурно маркована одиниця (Є. Верещагін, В. Костомаров), 

концепт національної культури (Н. Арутюнова, Ю. Степанов), мовний знак 

культури (В. Жайворонок) та лінгвокультурема (В. Воробйов). 

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 

розвиває і А. Загнітко, сверджуючи, що виділені одиниці відбивають 

особливості національної поведінки, риси національного характеру і 

ментальності, а також можуть позначати певні історичні відомості [3, с. 85]. На 

думку науковця, одиницями культурно-мовної компетенції є стереотипи та 

прецедентні 

феномени. Перші становлять елементарні психічні формації, потрібні для зве- 

дення всієї складності та різноманітності світу до кількох стандартизованих 
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моделей з метою полегшення сприйняття і розуміння нової інформації                    

[3, с. 104]. Прецедентний феномен О. Селіванова вважає актуальним 

компонентом знань, розуміння та зміст якого добре відомі всім представникам 

лінгвокультурної спільноти [5, с. 285]. Прецедентні феномени, потрапивши в 

поле зору науковців наприкінці ХХ ст., продовжують приваблювати 

дослідників різних галузей гуманітарних знань. Як зазначає А. Петренко, 

поглиблене вивчення питань взаємозв‘язку мови і мислення умотивовує появу 

численних нових досліджень, зокрема й праць українських мовознавців, що 

присвячені аналізові способів і засобів актуалізації прецедентних феноменів у 

різножанрових і різнодискурсивних практиках [4, с. 166]. 

 Установлено, що прецедентні феномени виконують оцінну, естетичну, 

ігрову, моделювальну та інші функції. Їхньою перевагою над іншими 

виражальними засобами є властивість породжувати широкі асоціативні зв'язки, 

активувати культурну й етнокультурну інформацію, надавати текстам 

діалогічного звучання та семантичної багатовимірності.  

Проте маловивченою досі є проблема трансформації прецедентних 

феноменів. Мовознавці здебільшого лише констатують, що трансформація 

прецедентних феноменів уможливлює гнучкіше й ефективніше використання їх 

для увиразнення додаткових змістових нюансів у кожній конкретній 

мовленнєвій ситуації. 

Метою дослідження є аналіз прецедентних феноменів як лінгвокультурних 

явищ в контексті сучасних досліджень у цірині транслятології та міжкультурної 

комунікації.  

У 80-х рр. ХХ ст. у мовознавстві виникла увага до питання про сутнісні 

ознаки явища прецедентності. Об‘єктом аналізу став прецедентний текст – 

готовий інтелектуально-емоційний блок-стереотип, зразок для зіставлення, 

який використовують як інструмент, що полегшує і прискорює перехід мовної 

особистості із «фактологічного» контексту думки в «ментальний», і, можливо, 

навпаки. Згодом виявили нові лінгвістичні явища і почали досліджувати зміст 

понять «прецедентне висловлювання» (Н. Бурвикова), «прецедентне ім‘я» 



212 

(В. Красних, Д. Гудков), «прецедентна ситуація» та «прецедентний феномен» 

(І. Захаренко, Д. Багаєва). Ці та інші терміни стали об‘єктом аналізу й 

українських дослідників, зокрема Ю. Великороди, І. Богданової, О. Селіванової 

та ін. Принципи класифікації та типології прецедентних феноменів є однією з 

найбільш дискусійних проблем теорії прецедентності. У лінгвістиці наявні 

кілька підходів до диференціації зазначених одиниць, які враховують різні 

параметри. 

У польській та французькій лінгвістичних традиціях поняття 

«прецедентний феномен», «прецедентне ім‘я» відсутні, оскільки дослідники 

працюють не з теорією прецедентності, а з теорією інтертекстуальності (термін 

запропоновано Ю. Крістєвою). Інтертекстуальність є основою будь-якої 

текстуальності, тим способом, за допомогою якого текст буде вплетений в 

історію як специфічну дискурсивну практику. 

 У своєму дослідженні ми спираємося на визначення прецедентного 

феномена, запропоноване А. Загнітком: «Прецедентний феномен ми розуміємо 

як логоепістему: що має свій стійкий набір диференційних ознак, назву або 

атрибути, які дозволяють розуміти феномен правильно та однозначно; яка є 

відомою для більшості носіїв певної лінгвокультури (водночас є прецедентні 

феномени, які відомі представникам різних лінгвокультур); яка є впізнаваною 

навіть за наявності певних трансформацій; яка співвідноситься з певною 

ситуацією, що є культурно, історично і соціально значущою; міститься в 

ментальній пам‘яті народу як складник етичних, естетичних, орієнтаційних або 

інших цінностей» [3, с. 107].   

Спираючись на погляди Д. Гудкова, О. Ворожцової, Г. Слишкіна, 

М. Терських та О. Нахімової, український дослідник виділяє такі функції 

прецедентизмів: 

- оцінна – прецедентні феномени виражають емоційно насичену суб‘єктивну 

оцінку автора тексту; 

- 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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- прагматична – прецедентні феномени становлять собою потужний засіб 

впливу на адресата, що формує певний ціннісний фрейм; 

- консолідувальна (парольна) – прецедентні феномени використовуються 

для виявлення спільності та консолідації ментально-вербальної бази автора та 

читача; 

- номінативна (моделювальна) – прецедентний феномен виступає носієм 

еталонної інформації, що формує уявлення про світ у вигляді моделі; 

- евфемістична – у деяких випадках вживання прецедентних феноменів 

допомагає пом‘якшити висловлення та подати інформацію у менш різкій формі; 

- атрактивна – прецедентні феномени використовуються в тексті для 

привернення уваги читача, особливо розповсюдженим є таке використання 

прецедентності в заголовках [3, с. 108].   

Будь-який прецедентний феномен може існувати в межах конкретної 

культури, відображуючи її національні особливості, що й вимагає його 

інтерпретації з урахуванням рис саме цього культурного середовища. За 

ступенем охопленості носіїв мови дослідники (Ю. М. Караулов, В. В. Красних, 

Д. Б. Гудков, Ф. С. Бацевич та ін.) розрізняють: а) національно-прецедентні 

феномени, що відомі пересічному представникові певної національної 

лінгвокультурної спільноти, який входить у національну когнітивну базу і 

віддзеркалюється в семантиці одиниць мови з національно детермінованим 

інваріантом сприйняття, б) соціумно-прецедентні феномени, відомі 

пересічному представникові певного соціуму (генераційного, професійного, 

сформованого за інтересами тощо), який входить у когнітивну базу учасників 

ситуативно зумовленого спілкування, в) універсально-прецедентні феномени, 

відомі 

будь-якій пересічній людині, входить в «універсальний» когнітивний простір 

будь-якої людини незалежно від її етнічної та культурної належності                       

[2, с. 179 – 181]. 

На думку дослідників, відновлюваність прецедентних феноменів у 

мовленні 
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та їх реінтерпретованість в інших знакових системах визначається такими 

їхніми характеристиками, як здатність відігравати роль еталону культури, 

функціонувати у вигляді згорненої метафори і бути символом певного 

феномена чи ситуації [6, с. 140].  

А. Загнітко виокремлює найпродуктивніші сфери-джерела прецедентності: 

- суспільна сфера (радянські лозунги та стійкі сполуки слів, визначні історичні 

явища та події, суспільно значущі локації, політика, значущі суспільні 

події, суспільні та історичні діячі та об‘єднання); 

- сфера науки і мистецтва (наука, література, фольклор, міфологія, естрадне 

мистецтво, кінематограф та інші види мистецтва); 

- сфера релігії (християнство, інші існуючі конфесії та вірування); 

- сфера знань, що містить джерела прецедентності, які не належать до 

жодної з указаних вище сфер (реклама, кримінал, спорт та Інтернет) [3, c. 110]. 

Сучасні афористи як митці слова досить широко послуговуються 

прецедентними феноменами, формуючи власний ономастичний простір. Ці 

одиниці допомагають надати результатам мовотворчості певного стилістичного 

ефекту, зацікавити читача, актуалізувати його культурну або історичну пам‘ять. 

Окрім того, активне використання прецедентних феноменів характеризує 

автора як інтелектуальну, обізнану людину, яка добре знає історію, літературу 

або мистецтво. У зв‘язку з цим виявлено спроби ототожнити афоризми та 

прецедентні феномени. Афористичне висловлення можна розглядати як 

прецедентний текст, оскільки воно імпліцитно несе більшу інформацію, яка 

ґрунтується на прецедентності, на домінантах конкретної лінгвокультури 

загалом. Такі тексти називають прецедентними афоризмами. У тому числі, 

прецедентні афоризми розширюють межі висловленої думки. Вони здатні 

наділяти судження, яке пов‘язане з конкретною ситуацією, більш глибоким 

філософським змістом. Функціонування прецедентних одиниць у складі 

афоризмів створює особливу культурну цінність, стимулює створення й 

розвиток асоціативних зв‘язків у співрозмовника або читача, а також дає змогу 

оптимізувати комунікативний процес.  
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 Викладене дає підстави стверджувати, що репрезентовані в текстах 

прецедентні феномени є їхнім органічним складником 

і виступають активною текстотвірною і стилістичною одиницею. 
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