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Інна Александрук
Науковий керівник – доц. Суродейкіна Т. В.
Будова лексико-семантичного поля «farming» у
системі англійської мови
Розвиток лінгвістичної науки супроводжується інтенсивним
пошуком теоретичних основ дослідження лексико-семантичного
рівня, встановлення його системно-структурних елементів, відношень між ними. Але попри велику кількість досліджень, лінгвісти не приділяли увагу будові ЛСП «farming».
Різні вчені мають різне бачення лексико-семантичних полів.
Різновидами ЛСП, на думку Ф. П. Філіна, є синонімічні ряди,
антоніми і навіть лексичні угруповання. Л. І. Васильєв вважає,
що поняття «поле» знаходиться з поняттям «ЛСГ» в родовидових відношеннях, інакше кажучи, ЛСГ, синонімічні ряди та
інші угруповання слів і навіть сукупність лексико-семантичних
варіантів слів є різновидами семантичних полів [2, c.69].
Лексико-семантичне поле – сукупність парадигматичнопов'язаних лексичних одиниць, які об'єднані спільністю змісту
(іноді й спільністю формальних показників) і відображають поняттєву, предметну й функціональну подібність позначуваних
явищ [2, с.211].
C. В. Кезіна виділяє такі ознаки функціонування семантичного поля: 1) динамічність; 2) відкритість; 3) гнучкість [1, с.85].
О. В. Мусурівська виділяє кілька способів виділення ЛСП:
структурні, статистичні, психолінгвістичні, логіко-семантичні,
психофізичні, семантико-логічні.
Природно, що кожен спосіб досить виправданий і має свої
позитивні риси (наприклад, об’єктивний характер структурного,
статистичного та психофізичного способів, якісне вираження та
точність результатів) [3, c.48].
Логіко-семантичний спосіб є одним із найефективніших і тому ми використали його при дослідженні ЛСП «farming». У його
основу покладено принцип ідентифікації, висунутий Ш. Баллі.
Цей принцип полягає у пошуку слова-ідентифікатора, який повинен виражати поняття, ідею в найбільшій, загальній, абстрактній та нейтральній формі, тобто родове поняття [3, с.49].
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Таким словом у ЛСП слів, що позначають фермерські терміни, є слово «farming». Воно служить немовби спільним компонентом для виявлення загальнокатегоріального значення слів,
які стосуються сільського господарства. Матеріалом для вивчення ЛСП звичайно слугують тематичні і тлумачні словники
англійської мови, з яких ми вибрали 261 термін на позначення
ЛСП «farming».
У результаті аналізу ЛСП «farming» ми дійшли висновку, що
його можна поділити на декілька семантичних полів, таких як
Animals, Plants, People, Environmental terms, Agricultural products,
Equipment, Fertilizer, Buildings, Diseases, Agricultural works,
Measurement. Найчисленіші Animals – 25% (65 термінів), Plants
– 16% (42 терміни), Agricultural products – 9% (25 термінів). Тому їх також можна розділити на підполя. Animals поділяються
на підполя Cattle, Birds, Insects, Arthropoda; Plants – Crop plants,
White crop, Black crop, Bushes, Trees, Weeds; Agricultural products
– Cattle products, Dairy products, Plant products and Haymaking.
Отже, найрозгалуженіша будова притаманна підполю «Animals», найменш поширена структура характеризує підполе «Agricultural products». Родо-видові відношення в межах ЛСП «farming» в англійській мові доводять ієрархічну будову мови та безперервність семантичного простору.
Список літератури
1. Кезина С. В. Семантическое поле как система / С. В. Кезина //
Филологические науки / ст. ред. П. А. Николаев. – Вып. 4. – М. : Нефтяник, 2004. – С. 79-86.
2. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : [підручник] /
М. П. Кочерган. — К. : Академія, 2001. — 361 с.
3. Левицкий В. В. Статистическое изучение лексической семантики
/ В. В. Левицкий – К. : УМК ВО, 1989. – 155 с.
4. Мусурівська О. В. Емоційно-оцінююча лексика англійської мови /
Мусурівська О. В., Паранюк Д. В. // Вісник ЧНУ / наук. ред.
В. В. Левицький. – Вип. 12. – Чернівці : ЧДУ, 1997. – С. 46-58. – (Германські мови).
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Діана Амарій
Науковий керівник – доц. Якубовська Н.О.
Особливості перекладу часткового артикля
українською мовою

Недетермінованість – це такий семантичний стан іменника,
коли його позначуване не співвідноситься з жодним окремим
предметом мовлення, який можна було б локалізувати як деяку
справді існуючу в часі і просторі об’єктивну реалію.
Поряд з уже з існуючими дослідженнями, які заторкують категорію детермінованості /недетермінованості В.Г. Гака,
В.В. Виноградова, Ю.С. Степанова, М.М. Поповича, А.Буланже
Р.К. Міньяра-Бєлоручева, слід зазначити недостатню висвітленість цього явища з точки зору французько-українського перекладу та його дотичний розгляд у працях О.І. Чередниченка,
К.І. Кириленка та В.І. Сухаревської.
У сатті здійснено спробу виявити особливості передачі значень французького часткового артикля засобами української мови. Матеріалом дослідження слугували романи Guy de Maupassant «Une vie», Zola «Germinal», Marcel Proust «Du côté de chez
Swann», Anatole France «L’île des Pingouins», Jean-Paul Sartre «La
nausée» та їхні переклади українською мовою.
Найчастіше часткові артиклі вживаються з конкретними незлічуваними іменниками – 68 % (219 одиниць), з яких 56 % (122 одиниць) уживаються з назвами продуктів. Переважна більшість таких
іменників перекладається родовим відмінком (71 % – 89 одиниць).
Напр.: «Du pain! du pain! du pain!» [4, с. 385] – «Хліба! Хліба! Хліба!» [1, с.330]. В 14 % вживань (14 одиниць) українським ЕКвівалентом стає іменник у знахідному відмінку. Напр.: «Bathilde! viens
donc empêcher ton mari de boire du cognac!» [3, с. 21] – «- Батильдо,
дивись, твій чоловік п’є коньяк!» [2, с. 11]. Третім за частотністю
засобом при перекладі є компенсація значення вираження частковості французького артикля, що відбувається за допомогою додавання нової лексичної одиниці (9 % – 11 одиниць). Напр.: «Encore
si l’on avait du pain» [4, с. 51] – «Еге, аби шмат хліба» [1, с.33].
Досить часто частковий артикль перекладається неозначеним займенником якийсь та зміною синтаксичного порядку слів (6 % –
8диниць). Напр.: «Ils nous font manger du pain d’amour, ces facteurslà» [4, с. 73] – «Вони, ці жартуни примушують нас їсти якийсь
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«хліб кохання»» [1, с. 120].
У 44 % (97 одиниць) частковий артикль вживається з іменниками, які позначають матеріал і сировину. Майже завжди
(94% – 91 одиниці) такі іменники перекладаються родовим відмінком. Напр.: «Il faudra de l’argent, beaucoup d’argent» [3, с.
149] – «Треба буде грошей, багато грошей» [2, с. 153]. Рідше
(6% – 6 одиниці) часткові артиклі компенсуються додаванням
прислівників. Напр.: «Tu as donc de l’argent, toi?» [4, с. 163] –
«То в тебе є трохи грошей?» [1, с. 130].
Лише 32 % (101 одиниць) часткових артиклів вживаються з
абстрактними іменниками. В половині випадків (54% – 54 одиниці) вони перекладаються називним відмінком. Напр.: «Il a de
la bonhomie et de la fantaisie» [3, с. 130] – «Бо в ньому є і вигадливість, і скромність» [2, с. 111]. В 27% (27 одиниць) при перекладі іменників з частковим артиклям використовується граматична траспозиція, зокрема ад’єктивація. Напр.: «J’avais du
chagrin» [3, с. 243] – «Я був нещасний» [2, с. 189]. Такий переклад характерний конструкціям avoir + N. Pідше зустрічається
переклад артикля орудним відмінком 17% (17 одиниці). Напр.:
«Cela pouvait s’appeler du bonheur» [3, с. 249] – «Можна було
назвати щастям» [2, с. 194]. Компенсація значення неозначеним займенником якийсь – поодинокий засіб перекладу абстрактних іменників з неозначеним артиклем (3% – 3 одиниць). Напр.: «Ils ne disaient même pas qu’il avait du talent» [3, с. 109] –
«Вони навіть не говорили про якийсь талант» [2, с. 82].
Отже, результати дослідження засвідчують, що в 56 % часткові
артиклі перекладаються родовим відмінком, в 21% – знахідним
відмінком, у 9% – за допомогою ад’єктивації. Орудним відмінком
перекладаються 5%, 5% – за допомогою компенсації, лише (4 %) –
неозначеним займенником якийсь.
Список літератури
1. Золя Е. Жерміналь / Еміль Золя ; [пер. з фр. В. Черняхівської]. –
Харків : Фоліо, 2008. – 515 с.
2. Пруст М. На Сваному сторону : у 7 т. / Марсель Пруст ; [пер. з фр.
А. Перепадя]. – Т. 1. – К.: Юніверс, 1997. – 364 с.
3. Proust M. Du côté de chez Swann / Marcel Proust. – Paris: Libraire
Hachette, 1993. – 441 p.
4. Zola É. Germinale / ÉmileZola. – Paris: Flammarion, 2000. – 622 p.
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Ліна Антонюк
Науковий керівник – доц. Стефурак О. В.
Доцільність програми Trados в оптимізації роботи
перекладача
У новому інформаційному суспільстві змінюються вимоги до
професійної компетентності спеціалістів, зокрема перекладачів.
Використання нових інформаційних технологій стає невід'ємною частиною праці перекладача. Актуальність теми зумовлена вимогами сучасного ринку праці до автоматизації процесу
перекладу, який допомагає якісно виконати роботу з меншими
затратами часу та зусиль на його обробку. Мета роботи полягає
у дослідженні практичного аспекту використання систем автоматизованого
перекладу
CAT-систем
(Computer-Aided
Translation), зокрема програми SDL Trados, яка вважається найпопулярнішою в цій галузі.
До переваг програми Trados відносять впорядкованість дій,
що дає змогу автоматизувати процес перекладу, яким, тим не
менш, керує людина [1].
Так, принцип роботи пам'яті перекладу (Translation Memory,
TM) полягає у порівнянні вихідного тексту з внутрішньою базою, де зберігаються перекладені раніше тексти. При завантаженні нового документа в ТМ-систему відбувається розподіл на
сегменти та зіставлення з текстами з пам'яті перекладу. Частина
цих сегментів вже була перекладена раніше, тому система визначає їх як відомі, інші – як такі, що частково збігаються, а
решта – як такі, що потребують перекладу. Пам'ять перекладів
заповнюється за допомогою програми WinAlign на основі двомовних текстів, які були перекладені до цього поза системою.
WinAlign за допомогою користувача (у напівавтоматичному режимі) встановлює відповідність між оригінальним та вихідними
додатками. Згодом даними збігами можна доповнити пам'ять
перекладів.
Отже, такі складові програми Trados, як пам'ять перекладу
(Translation Memory, TM) і програма WinAlign, суттєво заощаджують час перекладача, оскільки вони зосереджують увагу
перекладача саме на тих сегментах, яких не має у базі і які потребують перекладу.
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Інші складові Trados дають змогу спростити механічну роботу перекладача. Зокрема, програма AutoSuggest підтримує автопідстановку слів. Під час набору тексту, одразу ж після введення кількох літер програма пропонує список слів та фраз цільовою мовою, які знаходяться в базі. Ресурсами автопідстановки
слів слугують термінологічні словники, двомовні словники
AutoSuggest з фрагментами перекладених двомовних текстів.
Дуже ефективною у цьому контексті виявляється також програма TagEditor, яка дозволяє здійснювати переклад великої кількості файлів різних форматів, у тому числі MS- Word, htmlфайли. Явною перевагою програми є автоматичний захист тегів
документів (без зміни формату) [2].
Таким чином, описані етапи роботи як складова перекладацької роботи автоматизуються та стають ефективнішими за допомогою програми Trados. Людина сама керує процесом, а допоміжні засоби програмного пакету Trados допомагають зберігати отриманий досвід та фіксувати результати перекладу. Поза
сумнівами, автоматизація перекладу необхідна сучасному перекладачеві, оскільки забезпечує конкурентоспроможність на ринку праці.
Список літератури
1. Современные системы автоматизации перевода и решения SDL
Trados [Электронный ресурс]. – Режим доступа к документу :
[http://www.tra-service.ru/article].
2. Переводчики и словари [Электронный ресурс]. – Режим доступа к
документу:
[http://mtsoft.kiev.ua/kategoriya/perevodchiki-islovari/?vendor=sdl-trados&gclid=CK3vo5yKsr0CFZQZtAod_FoAUg].
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Олена Бабій
Науковий керівник – асист. Лукащук М.В.
Предикативні комплекси з інфінітивом
Метою цієї роботи є встановлення засобів вираження вторинної
предикації, що містять невідмінювані форми дієслова, в сучасній
англійській мові. Матеріалом дослідження є корпус структур вторинної предикації (220 одиниць) з газетних текстів інтернетвидань.
Аналіз матеріалу вказує на те, що предикативні комплекси з
інфінітивом (70 випадків) є найвищими за частотністю їх вживання (31,8 % від загальної сукупності предикативних комплексів).
У 19-ти випадках інфінітив виступає частиною складного додатка, тобто вторинним предикатом об'єктного предикативного комплексу після таких груп дієслів: а) примусу та наказу: to make, to
cause, to tell, to urge, to order, to direct, to ask, наприклад: He and a
friend were drunk and noisy, "larking about" outside a pub in Islington,
when another drunken man ordered them to shut up [1]; б) бажання: to
want, to wish, would like; в) сприйняття: to see, наприклад: I saw her
run into the street and she was screaming, and I tried to comfort her [3.
У двох випадках зафіксовано Indefinite Infinitive Passive; у
решті – Indefinite Infinitive Active.
Цікаві випадки використання заперечної форми інфінітива у двох
уривках одного тексту, що стосується проведення судового розслідування. В одному з них фіксуємо чотириразовий повтор інфінітива,
що граматично формує комплекс однорідних вторинних предикатів,
а стилістично призводить до підсилення значення вимоги дієсловаприсудка: He directed the jury not to discuss the case with others, not to
look up back editions of newspapers, not to look up anything on the internet and not to look up anything at all to do with the case, those involved
and the witnesses" [3].
У 44-х випадках інфінітив зафіксовано у ролі вторинного предиката суб’єктного предикативного комплексу з такими групами дієслів та виразів: а) сприйняття: to see: The car was seen to disappear [5];
б) мовлення: to say, to report: The 41-year-old singer is said to want a
fresh challenge and the chance to remain at her home in London [5]; Their
daughter is said to be severely traumatised by the attack [2]; в) розумової
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діяльності: to assign; to expect, to think, to believe, to predict, to mean, to
find: Figures today are expected to show the US economy expanded by
more than previously thought in the final quarter of last year, confirming it
has avoided recession [6]; г) екзистенціальними: to appear, to turn out:
"This 75 per cent increase at one practice appears to be an anomaly and
will be checked by our clinical governance team." [6]; д) to be likely /
unlikely / certain: Sir Edward hinted rates are unlikely to rise so
dramatically [6].
У досліджуваному матеріалі інфінітив у функції вторинного предиката суб’єктного предикативного комплексу вживається у таких
формах: 37 випадків – Indefinite Infinitive Active; у чотирьох контекстах – Perfect Infinitive Active, причому усі з дієсловами мовлення; у
двох контекстах – Present Continuous Infinitive; в одному контексті –
Perfect Continuous Infinitive.
Цікавий випадок подвійного вживання суб’єктного предикативного комплексу, що надає висловлюванню специфічного стилістичного забарвлення: As a backwater colony of diminishing importance
to a shrinking naval power, and a dependency about which Whitehall is
likely to remain pretty grumpy, the place is likely to go to seed [6].
У шести контекстах інфінітив є вторинним предикатом прийменникової інфінітивної конструкції the for-to-infinitive
construction. В одному випадку інфінітив у формі Indefinite
Passive; у решті – Indefinite Active.
Виділено лише один контекст з абсолютною прийменниковою
предикативною конструкцією з інфінітивом у функції вторинного
предиката: Regular revisions to pension rules have left employers
disillusioned, with little appetite to take on any more risk than they need to."
[3]. Ця конструкція є відокремленою і знаходиться в кінцевій позиції.
Список літератури
1. Coventry
telegraph,
the
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Режим
доступу
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http://www.coventrytelegraph.net.
2. Guardian, the — Режим доступу : http://www.guardian.co.uk
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Катерина Бабійчук
Науковий керівник – асист. Горченко О.А.
Вербалізація концепту HAPPINESS
на матеріалі сучасної англо-пісенної лірики
Мова є найпершим і найнадійнішим каналом «входження»
людини в соціум, соціологізації індивіда. Чільне місце мови
серед каналів одержання соціально-культурних знань зумовлене
перш за все тим, що особистий досвід індивіда обмежений порівняно із його суспільно-доцільною практикою, і ця практика
вимагає від нього оволодіння досвідом поколінь і знання навколишньої дійсності в обсягах, який у кілька разів перевищує його
особистісний досвід. Окрім цього, саме мова з усіх знакових
систем і форм культури здатна у найекономнішій формі закодувати, зберегти й передати надзвичайно великий обсяг знань,
спостережень, узагальнень, які випливають з практичної діяльності людей [2].
Кожна мова не тільки і не стільки відображає об'єктивний
світ, як стверджувалося раніше, скільки по-своєму інтерпретує
його. Коли йдеться про отримання, переробку, збереження й
використання знань, формування думки та оцінки оточуючого
світу, й наступне отримання ними фізичної оболонки, "тіла знака", припускають одночасно існування різних форм їхньої репрезентації в мозку людини у вигляді певних структур свідомості [1, c.24]. Такими структурами виступають концепти. Серед
науковців, які займалися вивченням концепту як галузі мовознавства, відомі В.В. Виноградов, В.В. Григор'єв, В. фон Гумбольдт, О.О. Потебня, Р. Карнап та інші. Концепт розуміється як
ідеальна сутність, що формується у свідомості людини у вигляді
глобальної, певним чином організованої, різносубстратної розумової одиниці [4, с.19].
Метою нашого дослідження є об’єктивація концепту HAPPINESS в англійській етнолінгвокультурі з точки зору когнітивної лінгвістики. Дана мета визначає основне завдання: особливості лексико-семантичних класів слів концепту HAPPINESS в
англійському пісенному дискурсі.
Об'єктом нашого дослідження було обрано сучасну англопісенну лірику. У результаті репрезентативної вибірки було
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зафіксовано 74 лексичні одиниці (далі ЛО), які позначають концепт HAPPINESS.
У функції інтенсифікаторів лексичних номінантів концепту
HAPPINESS виступають одиниці, що належать до різних частин
мови: іменники, дієслова та прикметники.
Іменник – це повнозначна частина мови, яка має значення
предметності й відповідає на питання хто? що? [3, с.170]. Першорядну роль у досліджуваному матеріалі відіграють іменники
(33% – 24 ЛО): "long term joy" – "тривала радість","good fortune" –"удача", "great pleasure"–"велике задоволення". Дієслово
(29% – 21 ЛО) – це повнозначна частина мови, яка означає дію
або стан предмета [3, с.246]: "smile out from ear to ear" – "усміхатися на всі 32 зуби", "need no feathers to fly" – "не потрібні
крила, щоб літати". Також вживаються підсилювальні прикметники (7% – 5 ЛО), що позначають емоції щастя, виражаючи
ознаку предмета: "head paralyzed" – "запаморочити розум", "so
many hearts are gay" – "стільки веселих людей", "the reason that
the sky is blue" – "ось чому небо таке яскраве". Зіставивши результати, можна стверджувати, що досліджуваний нами пісенний дискурс на позначення концепту HAPPINESS тяжіє до використання великої кількості іменників та дієслів.
Отже, на лексико-граматичному рівні концепт HAPPINESS
характеризується вираженням високого ступеня експресивності
в пісенній ліриці та має вербальний характер.
Список літератури
1. Демьянков В.З. Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего подхода:вопросы языкозвания/ В.З. Демьянков. – М.:
НАУКА, 1994. – №4. – С. 17 – 25
2. Дешериeв Ю.Д. Взаимодействие развития национальных языков и
национальных культур / Ю.Д. Дешериeв. – М., 1980. – 320 с.
3. Новий довідник: Українська мова. Українська література. – К.: ТОВ
"КАЗКА", 2008. – 864 с. – ISBN 978-966-8055-08-9.
4. Lakoff, George. Philosophy in the Flesh: the Embodied Mind and
Challenge to Western Thought / G. Lakoff, M. Johnson. – Chicago :
University of Chicago Press, 1999. – 624 p.
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Лідія Бакай
Науковий керівник – асист. Вакарюк Р.В.
Явище синонімії в медичній терміносистемі
Як відомо, більшість нових лексичних одиниць у будь-якій
мові становлять терміни, оскільки людство постійно зіштовхується з проблемою позначення того чи іншого поняття, явища чи
феномену. Тому проблеми, пов'язані із вивченням термінології,
завжди були в центрі уваги вчених. Ця лінгвістична одиниця
глибоко і всебічно була проаналізована в працях Д.С. Лотте,
В.П. Даниленко, Т.Л. Канделакі, А.С. Дякова, Т.Р. Кияка та ін.
Термін (лат. terminus «кордон», «межа») – це спеціальне слово чи словосполучення, прийняте у певній професійній сфері й
уживане в особливих умовах [2,с. 508]. Термін є членом певної
термінологічної системи, що належить до тієї чи іншої галузі
науки, техніки, виробництва. Концептуальний зміст терміна
визначається його місцем у терміносистемі. Кожен термін має
свою дефініцію (точне наукове визначення) разом з іншими
термінами тієї ж галузі знання. Терміни, на відміну від загальновживаних слів, усередині свого термінологічного поля, як
правило, однозначні. Те саме слово може бути терміном різних
галузей знання, тобто вступати в омонімічні відношення.
Терміни протиставлені загальній лексиці тим, що вони зв'язані з
певною науковою концепцією: у терміні відбиваються результати наукових досліджень і їхнє теоретичне осмислення. Терміном
може бути будь-яке слово, що має чітку дефініцію, яка визначає
іменоване поняття і жорстко обмежуючу понятійну сферу, забезпечуючи ізоляцію від повсякденних змістів омонімічного
слова загальної лексики. Терміном може стати й штучно створене слово.
Дефініція терміна дає загальне уявлення про іменований
об'єкт (який може бути як конкретним, так і абстрактним розумовим
конструктом),
одночасно
усуваючи
можливу
неоднозначність, властиву однойменному слову загальної мови.
У нових галузях знання для підбору вдалого одного слівного
терміна замість нього може вживатися коротка дефініція.
Терміни входять до загальної лексичної системи мови. Однак
мовна дійсність є такою, що дотримання однозначності термі13

нів, незважаючи на прагнення у дослідженнях термінознавців
збільшити її ступінь, виявляється внаслідок ряду причин неможливою. Вимоги однозначності та лаконічності не можуть розглядатися як обов’язкові для сучасних медичних термінів, оскільки велика кількість термінів виявляється полісимічними та
багатокомпонентними: phototherapy (фототерапія), lymph node
(лімфатичний вузол), stomatorrhagia (стоматорогія – внутрішньоротова кровотеча) . Особливостями мови, у тому числі й
наукової мови, є не однозначність, а багатозначність та
пов’язані з нею синонімія (Depilation – Epilation, enarthrosis –
fall-and-socket – cup-and-ball joint – enarthrodial joint), антонімія
(healthy – unhealthy, stress – antistress), омонімія (vagina – піхва
жіноча, vagina – піхва на ніжці гриба).
Найцікавішу гілку з синонімічними відношеннями становлять так звані епонімічні медичні терміни, які містять у своєму
складі власну назву: congenital acromicria, trisomy 21 [Down's]
syndrome, mongolism, Down's disease – хвороба Дауна; epiphysial
aseptic necrosis of upper end of femur, osteochondritis deformans
juvenilis of hip, pseudocoxalgia, coxa plana, Perthes' [Legg-CalvéPerthes, Legg's] disease – хвороба Лега – Кальве – Пертеса;
lymphogranulomatosis, Hodgkin's disease, fibromyeloid reticulosis –
хвороба Ходжкіна або лімфогранулематоз, тощо.
Випадки синонімії, що зафіксовані у термінології різних галузей медицини і мають тенденцію до збільшення у зв’язку з
розвитком медичної науки та її диференціації, зумовлюють необхідність вивчення синонімічних відношень у медичній термінології.
Список літератури
1. Куликова И.С. Введение в металингвистику (системный, лексикографический и коммуникативно-прагматический аспекты лингвистической терминологии)/И.С. Куликова, Д.В. Салмина – СПб. : САГА,
2002. – 352 с.
2. Лингвистический энциклопедический словарь / за ред. В.Н. Ярцевой. – М. : Большая Российская энциклопедия, 2002. – 708 с.
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Ірина Бартушак
Науковий керівник – асист. Орищук С.В.
Проблема перекладу каламбуру
Каламбур – це один із стилістичних прийомів створення експресивно-оцінних мовних одиниць. Митці, звертаючись до гри
слів, загострюють власну думку та висловлюють її у більш
влучній, місткій та водночас лаконічній формі, тим самим, надають мовленню особливої емоційності, яскравості, дієвості та
посилюють його виразні якості. Елементом, який гарантує успіх
каламбуру, є несподіваність тієї чи іншої деталі в ланцюзі мови,
що створює ефект непередбачуваності. Поява кожного нового
елемента в мовленні визначається всіма попередніми і визначає
наступні: читаючи, людина водночас або послідовно сприймає
обидва значення, одне з яких для нього несподіваний, – це так
званий прийом обманутого очікування.
Чимало дослідників працюють над проблемою каламбуру та
його перекладу, існує безліч визначень цього стилістичного
прийому. В.С. Виноградов, наприклад, вважає, що «мовна гра
створюється завдяки вмілому використанню з метою досягнення
комічного ефекту різноманітних співзвучностей, повних або
часткових омонімів, паронімів і таких мовних феноменів, як
полісемія та зміна сталих лексичних зворотів» [1, с. 202]. Серед
різноманітних форм каламбуру як різновиду мовленнєвої
творчості виділяють нонсенси, пародії, анаграми, парадокси
тощо.
Українська дослідниця А.П. Коваль, натомість, трактує каламбур як: стилістичну фігуру, "яка виділяється специфічністю
своєї мовної форми: слово вживається в такому лексичному
оточенні, яке примушує сприймати його в двох планах, з двома
значеннями, що надає думці несподіваного комічного напрямку.
Каламбурне вживання слова надає особливої яскравості,
емоційності усьому висловлюванню" [3, с. 35]. Це означає, що
основою каламбуру А. П. Коваль вважає лише полісемію, на
інші, не менш розповсюджені засоби, дослідниця уваги не
звертає.
При перекладі каламбурів з однієї мови на іншу можна
зіткнутись з безліччю проблем. На противагу перекладу звичай15

ного тексту, при якому його зміст (а також авторський стиль,
фон, конотації тощо) потрібно влити в нову мовну форму, при
перекладі каламбуру слід змінити і саму форму оригіналу –
графічну та фонетичну. Окрім того, часом необхідно навіть
змінити зміст на новий, якщо неможливо зберегти старий,
оскільки план вираження може виявитись важливішим плану
змісту [2, с. 162]. Водночас успішний переклад каламбуру повинен зберігати задум автора, гумористичний момент та характеристику персонажів. Усе це збільшує інтерес перекладознавства
до проблеми перекладу каламбурів.
При перекладі каламбурів варто пам’ятати, що каламбур повинен природно входити у всю систему стилістичних і образних
засобів перекладу, підпорядковується головній меті всього твору і не спотворювати ідейно-художній характер першотвору.
Структурно-семантичні особливості перекладеного каламбуру
повинні відображати особливості гри слів оригіналу. Каламбур
не має компенсуватися стилістичним прийомом, не властивим
оригіналу. Не менш важливо, що гра слів повинна створюватися
лише в мові персонажів, що використовують цей прийом, і лише
в типовій для цього ситуації. При створенні каламбуру
необхідно враховувати соціальні особливості читачів, для яких
даний твір призначається.
Список літератури
1. Виноградов В.С. Перевод. Общие и лексические вопросы. – 2-е изд.,
перераб. – М.: Книжный дом «Университет», 2004. –240 с.
2. Влахов С. Непереводимое в переводе : монография / С. Влахов,
С. Флорин. – М. : Высшая школа, 1986. – 416 с.
3. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови – К.:
Вища школа, 1985. – 352 с.
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Ануш Бегларян
Науковий керівник – доц. Єсипенко Н. Г.
Функції антропонімів в художній літературі та фольклорі
Особове ім’я, основна функція якого – номінація особи, в художньому тексті володіє певним змістовим навантаженням [3, с.
584].
В сучасному художньому творі велику роль відіграє асоціативність власних імен. Вибираючи ім’я та прізвище своєму герою, автор пророкує своєму твору успіх чи невдачу [2].
На думку сучасних дослідників, найважливіші задачі антропонімів пов’язані з глибинними змістовими пластами тексту –
«підтекстовими функціями». Е. Б. Магазаник поділяє їх на дві
групи [1, с. 30]:
1) «ім’я з підтекстом»–непрямохарактеризуючий прийом
ономастики, який розкриває саму суть та характер об’єктачерез
суб’єктивнеставлення автора до свого героя. Тут використовуються звичайні імена, значення яких не поверхневе;
2) «ім’я в підтексті»–антропонім, який посилається на відомий твір.
І. А. Марініна ж, посилаючись на М. В. Карпенка, вважає, що
антропоніми в художньому творі виконують такі функції, як:
характеризуючу, номінативну та ідеологічну. Виходячи з того,
які з них переважають, усі антропоніми твору поділяються на
імена-характеристики (‘speakingnames’) та непрямохарактеризуючі імена[1, с 30].
При визначенні функцій антропонімів у художньому творі
вирішальним є аспект співвідношення (переважання) одного з
художніх функцій (характеризуючої, номінативної та ідеологічної).
Існує й інша класифікація функцій поетичних антропонімів:
1)
пряма
характеристика
літературного
героя
(‘speakingnames’). В їх основі – натяк, асоціація, метафоричний
перенос [2];
2) «прогнозуюча» функція – «авторська підказка» щодоповедінки героя, ролі героя в долі інших персонажів;
3) функція посилання до інших творів[3, с. 584].
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Якщо звернутись до англійського фольклору, можна помітити певні характерні функції символічних антропонімів. Наприклад, англійська приказка ‘ThevicarofBray’посилається (алюзивність) на напівлегендарного вікарія з Брею, який жив у XVIст. і
4 рази змінював релігію: був двічі католиком і двічі протестантом.‘ThevicarofBray’ є також іменем-характеристикою (антономазивність), яке образно характеризує об’єкт, в даному випадку
–таку неприйнятну властивість людини, як безпринципність. А
безпринципність для англійців – це непослідовність у релігії [4].
Дана приказка не має українського чи російського еквівалента.
Приказка ‘Before one can say Jack Robinson’ означає «не
встигнути й оком змигнути». Зміст у цих двох приказок однаковий, але різні методи його реалізації. Англійськаприказка посилається (алюзивність) на ДжекаРобінсона – історичного персонажа, який навідував знайомих і покидав їх так швидко, що ті
й не встигали повідомити про його прихід[4]. Таким чином, вона образно характеризуєподібну моментальну ситуацію(але не
людину, тому антономазивність відсутня).
Отже, антропоніми є багатим джерелом функцій, вони працюють на текст та читача, допомагаючи зрозуміти йому істинний мотив, закладений автором чи народом у рядках тексту.
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Антоніна Білак
Науковий керівник – асист. Предій Ю. Д.
Гендерні особливості реалізації вигуків-експресивів
у комунікативному середовищі
Гендерний дискурс являє собою дослідження однієї з найцікавіших проблем відмінностей між чоловічим і жіночим мовленням, як двох підсистем мови, що мають свої спільні особливості та відмінні ознаки. Зокрема, вигуки-експресиви в англійській мові є особливим розрядом мовленнєвих знаків не тільки
серед вигуків, а й взагалі в лінгвістиці. Вони безносередньо
пов’язані з прагматичною інформацією, тобто комунікативність
у них висувається на перший план, тому що семантика більшості вигуків-експресивів виявляться в про-цесі комунікації [2].
Вигуки-експресиви в англійській мові, як і в українській, виражають почуття, емоційні стани, емоційні реакції й оцінки, але
не називають їх. Вигукові висловлення з експресивним значенням посідають значне місце в організації дискурсу, тому що
вони є тими елементами мовленнєвого акту, які сприяють виявленню почуттів та реакцій мовця та слухача, а також продовженню мовленнєвого акту або налагодженню контакту між ними [1].
Важливе значення у розподілі вигукових речень та їхній
структурі посідає стать автора та створені ним персонажі. Оскільки особливості чоловічого та жіночого мовлення не проявляються однаковою мірою на всіх рівнях [3], в дослідженні приділено увагу найбільш важливим моментам.
Ми отримали результати, які свідчать про те, що для роману,
написаного жінкою, особливо характерні для жінок вигукові
речення, що виражають такі почуття, як радість, співчуття, любов, сум, страх, хвилювання та розчарування, а для чоловіків –
радість, рішучість, злість та роздратування. Отже, дослідивши
особливості жіночої комунікації в художньому тексті, що проявляються у вигукових реченнях, на матеріалі романів Агати
Крісті, ми можемо погодитися з О. Каптюровою, що жіноча
стратегія в спілкуванні – гнучка, динамічна, орієнтована на
співрозмовника та наповнена великою концентрацією емоційнооцінної лексики [1].
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Оппрацювавши дані про вигуки з експресивним значенням
на основі романів, написаних Ерлом Стенлі Гарднером, можна
стверджувати, що жінки більш багатослівні, ніж чоловіки, у
використанні вигуків, що виражають позитивні емоції. Але серед вигукових речень, що виражають емоції з негативною конотацією, за величиною речень домінуючим стає чоловічий дискурс. Таким чином, у даних романах для жінок особливо характерні вигукові речення, що виражають такі почуття, як співчуття, любов, сум, страх, хвилювання та розчарування; у них відсутні – зневага, обурення, злість, а чоловікам притаманні рішучість, злість, роздратування, байдужість, радість. Отже, чоловіча
стратегія в спілкуванні характеризується більшою вираженістю
вико-ристання негативної оцінки, включаючи стилістично зниже-ну, лайливу лексику та інвективи, вони набагато частіше
вживають сленгові слова і вирази, а також нелітературну і ненормативну лексику.
Ми дійшли висновку, що виявлені розбіжності випливають з
наявності в різних статей різних картин світу. Чоловіча психіка
відрізняється від жіночої, тобто відмінність зумовлюється процесами сприйняття і процесами висловлювання.
Список літератури
1. Каптюрова О. Прагматичні значення вигукових висловлень англійської мови [Електронний ресурс] / О. Каптюрова. – Режим доступу :
http://www.lib.ua-ru.net/inode/3220.html.
2. Кириліна А. Гендер: лінгвістичні аспекти [Електронний ресурс] /
А. Кириліна.
–
Режим
доступу
:
http://www.feminist.
org.ua/library/gend.vistic.php.
3. Coates J. Language and Gender : A Reader [Електронний ресурс] /
J. Coates.
–
Режим
доступу
:
http://webspace.qmul.ac.
uk/elevon/SGLSyllabus.pdf.

20

Віра Білоскурська
Науковий керівник – доц. Суродейкіна Т.В.
Структура семантичного поля “jewellery”
в англійській мові
Лексико-семантична система — одна з найскладніших мовних систем, що зумовлено багатовимірністю її структури, неоднорідністю її одиниць, різноманітністю відображених у них відношень і відкритістю для постійного поповнення новими одиницями (словами та значеннями) [1, c. 52].
Термін “семантичне поле” вперше був використаний Гюнтером Іпсеном, який визначав поле як сукупність лексичних одиниць, що володіють загальним понятійним значенням [3, c. 252].
Поняття “семантичне поле” у вітчизняній лінгвістиці визначали як сукупність мовних одиниць, об'єднаних спільністю змісту, що позначаються явищами, які відображають понятійну,
наочну або функціональну схожість [5, c. 89].
У структурі семантичного поля вітчизняні мовознавці виділяли ядро, елементи якого володіють повним набором ознак, що
визначають дане угруповання, і периферію, елементи якої володіють не всіма характерними для поля ознаками, але можуть
мати і ознаки, властиві сусіднім полям, яких може бути декілька
[4, c. 77].
Можна зробити висновок, що власне семантична структура
поля складається з таких частин:
1) ядро поля, що представлено гіперсемою ― семантичним
компонентом вищого порядку, що організовує навколо себе
семантичне розгортання поля;
2) центр поля, який складається з лексичних одиниць, що
мають інтегральне, спільне з ядром і найближчими лексичними
одиницями диференційне значення;
3) периферія поля ― включає одиниці, найбільш віддалені
у своєму значенні від ядра, загальне родове поняття тут відтіснене в розряд потенційної або ймовірної семантики [2, с. 82].
Лексичні одиниці, що входять у лексико-семантичне поле
“jewellery”, належать до розряду конкретної лексики — лексичних знаків, денотатами яких є образні уявлення про реально
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існуючі матеріальні об'єкти, що сприймаються органами чуття
[5, c. 93].
Проаналізувавши компоненти значення лексичної одиниці
“jewellery”, ми спостерігаємо, що гіперсема “jewellery”, яка є
ядром даного семантичного поля, організовує навколо себе такі
поняття: jeweller’s work, gem, ornament , jeweller, precious stone,
mounting, jewel, adornment, bracelet, ring, necklace, precious metal,
imitation gem, decoration, gold, silver, cuff link, glass, plastic.
Ми можемо зробити висновок, що лексичні одиниці, як-от:
ornament, adornment, bracelet, ring, necklace, precious metal ―
відносять до центру семантичного поля “jewellery”, оскільки
мають інтегральне диференційне значення. Лексичі одиниці
jeweller’s work, gem, jeweller, precious stone, mounting, jewel, imitation gem, decoration, gold, silver, cuff link, glass, plastic належать
до периферії семантичного поля “jewellery”, оскільки вони є
найбільш віддаленими в своєму значенні від ядра.
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Віта Блащук
Науковий керівник – асист. Панаськов А. В.
Етимологічні особливості англійських юридичних
термінів
У зв’язку з особливим статусом англійської мови у сучасному світі, як мови інтернаціональної комунікації та засобу регулювання міжнародних відносин, спостерігається бурхливе вивчення її особливостей, яке дало поштовх для ґрунтовного та
всебічного дослідження проблем англійського термінотворення
в ракурсі людської діяльності. З широкого кола питань, що цікавлять дослідників-мовознавців, значна увага приділяється дослідженню етимології юридичних термінів. Важливим аспектом
є визначення ролі і місця запозичень у лексичному складі англійської юридичної мови.
Мета нашої роботи – аналіз етимологічних особливостей англійських юридичних термінів і з’ясування основних джерел їх
походження.
Питання генезису англійських термінів, що вживаються в
юридичному дискурсі, специфічне. Впродовж еволюції термінологія не тільки збагачується термінами на позначення нових
правових реалій і понять, але й постійно поглиблюється та вдосконалюється. Кожному історичному періоду відповідає певна
система понять і термінів. Термінологічні одиниці надходять до
мови різними шляхами, перший з яких – надання статусу термінів загальновживаним лексичним одиницям мови. Такий варіант
утворення термінів не завжди позитивний, оскільки тут часто
мають місце переосмислення, метонімічне перенесення, коли
слову приписується нове значення. З метою диференціації подібних лексичних одиниць терміни часто змінюють форму написання, вимови, відмінювання, наголосу [3, с. 101].
Окрему групу становлять так звані авторські терміни, створені або для номінації нового явища, яке раніше не було виявлене дослідниками, або для номінації уже відомого явища новим
терміном. Вірогідність їх закріплення в науці вища, коли вони
створені для номінації нового явища, а не перейменування уже
відомого [1, с. 156].
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Існує також спосіб утворення термінів шляхом запозичення з
інших мов, що зумовлено різними історичними обставинами.
Цитуючи О.О. Потебню, І.В. Корунець звертає нашу увагу на
творчий елемент у процесі запозичення: „Запозичувати – це
означає брати для того, щоб у тебе була можливість внести в
скарбницю людської культури більше, ніж отримати” [2, с. 438].
Такий підхід до питання, яке стосується запозичень, дозволяє
виявити закономірності, яким підкоряється розвиток словникового запасу мови, пояснити явища, які в ньому відбуваються, і
виявити їхні причини, показати зв'язок між історією окремих
слів, історією мови та історією народу.
Багато термінологічних одиниць юридичної лексики походять з латини. Серед них можна виокремити такі: abduction,
abrogate, conviction, extortion, incriminate, insanity, liberate, mitigation, sanction, testimony. Загалом латинські запозичення відіграли важливу роль у збагаченні англійського юридичного словника.
Тривале перебування скандинавів у Англії не могло не позначитися на становленні англійської мови. Чимало слів, особливо в галузі юриспруденції, походять із давньоскандинавської
мови, а саме: law, lawful, lawyer, тощо.
Інтенсивне збагачення правової термінології відбулось і після Норманського завоювання. Прикладами можуть слугувати
терміни acquit, attorney, bailiff, court, crime, jailer, obligation,
punish, verdict, warranty.
Таким чином, латинська, давньоскандинавська та французька
мови вважаються основними джерелами походження англійської юридичної термінології. Саме етимологічний аналіз допомагає простежити генезис і процес становлення англійських термінів, що вживаються в юридичному дискурсі.
Список літератури
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Анастасія Богун
Науковий керівник – доц. Бялик В.Д.
Англійські оцінні неологізми та особливості їх
передачі українською мовою
Оцінними
неологізмами
вважають
нові
слова,
словосполучення, що з’явилися у мові в конкретний період, є
новими щодо обмеженого попереднього періоду та містять у
своїй семантичній структурі оцінний компонент, а отже, в них
наявні відомості про ціннісне ставлення суб’єкта мови до
певних якостей визначуваного, виділених з урахуванням того чи
іншого аспекту об’єкта.
Відомо, що оцінна лексика, в тому числі нова, – однорідна.
Низка оцінних слів не
потребує слів-дескрипторів чи
підтримки макроконтексту, оскільки оцінна конотація є
обов’язковим компонентом їхньої семантичної структури. На
думку В. І. Шаховського, наявність оцінного компонента в
семантичній структурі слова дозволяє ідентифікувати таке
слово як «прагматичне». За визначенням М. Н. Епштейна,
«прагмема», слово з предметно оцінним значенням, – це лексема
із закріпленою за нею прагматичною установкою. Оцінність
інших слів обумовлена контекстом і проявляється у певному
словесному оточенні. Іншими словами, у мові є нейтральні
слова, оцінність яких можлива і контекстуально-зумовлена, та
слова зі сталим забарвленням, оцінність яких реалізується або
посилюється у контексті. Оскільки неологізми – це одиниці,
форма значення яких були досі не відомі носіям мови, їх
вживання у контекстах нерідко супроводжується експліцитним
поясненням їхнього значення, тлумаченням, коментарем, що є
ще одним джерелом знань про семантику та прагматику нової
мовної одиниці взагалі і про оцінний компонент її значення
зокрема. Розглянемо детальніше засоби реалізації деяких
моделей в українській мові:
«A Sad-Grad, said CEO John Challenger, is a recent graduate
with no prospects, deep in school debt and credit- card bills»
(Chicago Sun-times, May 20, 2003).
Таким чином, значення неологізму Sad-Grad «відсутність
перспектив» і «наявність боргів» прямо вербалізується у
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контексті та вказує на негативну оцінність одиниці, яка, до речі,
і у формі неологізму передається лексемою sad.
Оцінний неологізм acurat в англійській мові, у значення
якого, згідно із тлумаченням, наданим у словнику неологізмів
(«невихована пустотлива дитина із сім’ї, яка має достатки вищі
за середні»), реалізує своє негативне забарвлення у непрямому
протиставленні позитивнооцінному «fine people» у такому
контексті:
"I thought the Johnsons were fine people till I met their two little
acurats."
У наступному ж випадку можемо спостерігати аналогічний
приклад, у якому прикметник annoying вказує на негативну
оцінність неологізму ad-dundancy ( ad + redundancy), що позначає набридливе повторення комерційної реклами під час окремої радіо- чи телепередачі.
"I don't think sponsors realize how annoying ad-dundancy is to
television viewers orradio listeners."
Отже, специфіка перекладу неологізмів полягає у
необхідності аналізувати їх у контекстних позиціях з
урахуванням усіх контекстних зв’язків, що робить можливою
правильну інтерпретацію семантики та прагматики оцінного
неологізму. Важливим фактом є наявність актуалізаторів оцінної
семантики, які знайомі мовцям і набули у суспільній свідомості
певного сталого забарвлення.
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2. Мала філологічна енциклопедія / укл.: О.І.Скопненко, В.І.
Цимбалюк. – К.: Довіра, 2007. – 478 c.
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Діана Боднар
Науковий керівник – доц. Найдеш О.В.
Звукосимволічні характеристики поетичних текстів
Учених завжди цікавило існування зв'язку між звуком і значенням та як цей зв'язок функціонує у мові та в тексті [2, с. 195].
Традиційно під фоносемантикою розуміють зв'язок «звук –
зміст», оскільки фонетика і фонологія займаються вивченням звука,
а семантика – значенням (змісту) [2, с. 20]. Предметом вивчення
фоносемантки є звукозображувальна система мови [1, с. 5], яка
включає в себе звуконаслідувальність, звукосимволічні слова в поєднанні з синестезією.
Звук можна досліджувати не лише в текстах, й у музиці та поезії.
Так, Е. Горнбостел, розглядаючи роль звука в музичному творі, підкреслює, що він може “втішати, вражати, заспокоювати, обурювати,
викликати певні емоції, спогади” [5, с. 6]. Е. Вінклер, досліджуючи
основи стилістики, зазначає, що саме стилістика поєднує галузі мовознавства й літературознавства. Займаючись дослідженням зв’язків
мови з літературою, мистецтвом, культурою, празькі лінгвісти виявили і певну «поетичну функцію» мови. Р.О.Якобсон стверджував,
що поезія виступає у ролі «зв'язуючої ланки» між мовознавством та
літературознавством [6, с. 101].
Лінгвісти не залишали поза увагою звукосимволічні властивості
поетичного тексту [2]. Так виникає новий розділ фоносемантики –
фоносемантика художнього, поетичного твору та «мінорно-мажорна
тональність» віршованого тексту [4, с. 11].
Аналізуючи мінорно-мажорний мотив віршів Р.М. Рільке, нами
зроблений розподіл текстів на твори мінорної та мажорної тональності. Критики творчості Р.М. Рільке виокремлюють три періоди, де
перші два характеризуються відносно «сумними, болісними, трагічними» віршами, тобто вони належать до творів мінорного складу.
Що стосується третього періоду творчості, то критики його називають «періодом надій, сподівань та віри» [3].
З творів «мінорної» та «мажорної тональності» було зроблено
виписку лексем з початковими фонестемами bl-, br-, dr-, fl-, fr-, gl-,
gn-, gr-, kl-, kn-, kr-, kv-, pfl-,pfr-, pl-, pr-, ʃl-, ʃm-, ʃn-, ʃp-, ʃr-, ʃw-, sk-, ʃpl, ʃpr-, ʃt-, ʃtr-, tr-, tsv (всього 29 од.). Загальна кількість опрацьованих
текстів становить 751 вірш, з яких 607 віршів (73 %) належать до
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мінорного та 144 вірші (27%) – до мажорного складу, із загальною
кількістю слововживань 102. 529 одиниць.
Порівняльний аналіз текстів мінорної та мажорної тональності
дозволяє стверджувати, що кожен із видів текстів характеризується
підвищеним уживанням окремих сполучень приголосних. Аналізуючи фонестемну лексику з негативними і позитивними відтінками у
значеннях, спостерігаємо перевагу одних у «мінорі», інших у «мажорі».
У творах мінорного мотиву переважають початкові фонестеми з
фонемою [r], а в творах мажорної тональності перевага надається
кількісній більшості фонестем з фонемою [l] (відповідно: 2=4,59;
К=0,04; 2=19,38; К=0,48). Досліджувані фонестеми з провідною
початковою фонемою [] перевищують свою кількість у творах мінорного колориту порівняно з мажорним (2=11,24; К=0,29).
Отже, фонестеми з фонемами [r], [] є здебільшого носіями значення з негативним відтінком за шкалою «оцінки» і можуть сприяти
формуванню «мінорності» поетичного тексту, а фонестеми з фонемою [l] з домінувальною позитивною конотацією додають «мажорності» сприйняттю твору.
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Тетяна Боєчко
Науковий керівник – асист. Шиба А.В.
Інноваційні форми організації навчання на уроках
іноземних мов
Сучасна школа, школа ХХІ століття, зорієнтована на підготовку не просто освіченої розвиненої особистості, а компетентної
людини, здатної повною мірою реалізувати себе в житті, знайти
вихід із будь-якої ситуації, бути мобільною і конкурентноспроможною на ринку праці, стати фахівцем-професіоналом європейського рівня. Тому вочевидь назріла потреба перейти до особистісно зорієнтованого навчання та компетентнісного підходу
у вивченні шкільних предметів, який передбачає формування
низки компетентностей, якими повинен володіти кожен учень.
Одним із пріоритетів є формування іншомовної комунікативної
компетентності учнів [1, с. 156].
Особистісно орієнтоване навчання та компетентнісний підхід
вимагають оновлення системи викладання, а саме поряд із традиційними методами запроваджувати інноваційні форми навчання. І хоча інноваційне навчання є альтернативою традиційному, обидва ці підходи повинні органічно поєднуватись і доповнювати один одного.
Дослідженням питань інноваційних форм навчання займалися такі науковці, як С. Кульневич, Т. Лакоценіна,
Ю. Мальований, Н. Мойсеюк, Л. Опеньок, Н. Островерхова,
Т. Сидоренко, В. Чайка, І. Чередов та інші.
Важлива складова нетрадиційних уроків – дидактична гра.
Поряд із працею й навчанням, ігри є одним з основних видів
діяльності людини. Вони мають безліч переваг у навчальному
процесі, адже дозволяють не тільки подолати психологічний
бар’єр, а й пробуджують та розвивають в учнів пізнавальний
інтерес як провідний мотив навчання.
С. Кульневич та Т. Лакоценіна виділяють такі інноваційні
форми навчання:
1. Урок зі зміненими засобами організації: урок-лекція, урокпарадокс, захист знань, захист ідей, урок вдвох, урок-зустріч.
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2. Уроки, які спираються на фантазію: урок-казка, уроктворчість, урок-твір, урок винахідництва, урок фантастичного
проекту, урок-розповідь про вчених тощо.
3. Уроки, які імітують які-небудь заняття чи види робіт:
екскурсія, прогулянка, гостинна, подорож у майбутнє чи минуле, подорож по країні, урок-поїздка на потягу, урок-експедиція;
4. Уроки з ігровою змагальною основою: урок-гра «Вигадай
проект», урок-«доміно», урок-кросворд, урок-«лото», урок КВК,
урок «Що? Де? Коли?», уроки-змагання: урок-вікторина, урокфутбольний матч, урок-тест тощо.
5. Уроки, які включають трансформацію стандартних засобів
організації: парне опитування, урок-залік, урок-консультація,
урок-практикум, урок-семінар, теле-урок без телебачення тощо.
6. Уроки театралізовані: уроки-спектаклі, уроки-концерти,
кіно-уроки, дидактичний театр.
7. Уроки-психотренінги [2, с. 15].
Найбільш розповсюдженними з перелічених вище інноваційних форм навчання, що використовуються на уроках англійської
мови, є уроки-казки, уроки-рольові ігри, уроки-подорожі та уроки-тренінги. Вони срияють встановленню емоційних контактів
між учнями, розвивають комунікативні уміння й навички, вчать
працювати в команді.
Таким чином, впровадження інноваційних форм навчання
допомагає формуванню іншомовної комунікативної компетентності учнів.
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Аліна Буждиган
Науковий керівник – асист. Панаськов А. В.
Авторознавча експертиза як один із найважливіших
методів дослідження рукописних документів
Метою цієї роботи є встановлення значення авторознавчої
експертизи як одного із способів, що в наш час неабияк допомагає у розкритті багатьох злочинів, оскільки кожній людині властива певна манера письма, неповторний стиль, загальний рівень
грамотності (письменності), граматичні особливості мови. Все
це у різних людей своєрідне і, як правило, не може бути змінено
за їхнім бажанням. Зазначені особливості використовуються для
ідентифікації авторства тексту.
Аналіз теоретичного матеріалу показав, що найчастіше такого типу експертиза використовується у криміналістиці та судочинстві, оскільки робота цих галузей найтісніше пов’язана з
аналізуванням та вивченням документів, текстів різних видів.
Розпочнемо з того, що кожна людина володіє своєю специфічною, притаманною тільки їй одній манерою письма, стилем,
словниковим запасом, а також певним рівнем володіння мовою.
Крім таких загальних чинників (можемо назвати їх «технічними», оскільки це все набувається в процесі навчання в тих чи
інших закладах, у процесі самоосвіти), не потрібно забувати про
психологічні чинники (хвилювання, гнів, радість, тощо). Все це
також знаходить відображення у виборі лексичних засобів, у
дотриманні граматичних і стилістичних норм, правил правопису
писемних знаків. Суттєве значення також має врахування рідної
мови, освітнього рівня автора, у тому числі наявності чи відсутності у тексті мовних порушень, зумовлених тими чи іншими
причинами (впливом іншої мови або діалекту даної мови тощо).
Манера написання пов'язана з умовно-рефлекторними діями
та діяльністю великих півкуль головного мозку. Навчання письму, неодноразові повтори написання одних і тих самих літер,
цифр, слів, фраз, речень приводять до вироблення певних навичок.
Властивості письма (індивідуальність та відносна сталість)
пов'язані з динамічним стереотипом (нейрофізіологічною основою навичок). Беручи до уваги всі вищевказані ознаки, форму31

ється метод дослідження манери письма, названий авторознавчою експертизою. Як вже зазначалося, в наш час така експертиза відіграє важливу роль у криміналістиці та судочинстві, оскільки нерідко таке дослідження допомагає у розслідуванні кримінальних справ і затриманні злочинців.
Авторознавча експертиза виконує різні завдання. Більшість з
них передбачають встановлення конкретного автора тексту або
ж вирішення питання про написання двох рукописних документів однією особою. Зазвичай дані отримані в результаті такого
дослідження є вагомим доказовим підґрунтям у судочинстві.
Процес ідентифікації автора і виконавця тексту, особи, що написала той чи інший текст, складається, як і в інших ідентифікаційних експертизах, з декількох послідовних етапів: попереднє
дослідження матеріалів, що надійшли, роздільний аналіз
об’єктів (визначення кількості зразків, що порівнюються, виокремлення загальних та індивідуальних ознак у тексті), порівняльне дослідження (порівняння зразків ознак письма, які досліджують, виокремлення збіжних і розбіжних ознак), оцінка результатів порівняння і формулювання висновків експерта.
Отже, авторознавче дослідження можна вважати одним із сучасних методів дослідження, на основі якого будуються слідчі
версії та проводяться судові дізнання й виносяться вироки. Безумовно, потрібно розвивати та удосконалювати подібні методи
експертизи, адже за ними майбутнє нашої криміналістики.
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Оксана Бужора
Науковий керівник – асист. Панаськов А.В.
Структурні особливості юридичних термінів
у художньому дискурсі
Взаємини людини і суспільства закріплені в законах та актах,
для яких характерна спеціальна лексика. Правильне розуміння
терміна є ключовим і випливає також із структури термінологічних одиниць.
Структурні та граматичні особливості юридичних термінів,
які вживаються в художній літературі, – особливо актуальне
питанням через недослідженість термінологічних одиниць у
даній сфері. Вивчалися структурні особливості юридичних термінів, які вживаються в романі Джона Грішема “The Appeal”.
Матеріалом дослідження стала вибірка із 200 термінологічних
одиниць.
Н.В. Артикуца подає таке визначення юридичного терміну:
слово або словосполучення, що виражає поняття з правової сфери суспільного життя і має визначення у юридичній літературі
[1, с. 35].
Згідно з результатами дослідження, більшість вжитих юридичних термінів за структурою похідні (77%), які утворюються
за допомогою різних способів словотворення (префіксація, суфіксація). У творі також вживалися терміни-словосполучення
(16%), досить поширені в юридичній сфері. Терміниабревіатури в художньому тексті зустрічаються рідше – лише
7% від вжитих юридичних понять: L.R. – law reports (збірка судових рішень), IRA – individual retirement accounts (індивідуальний пенсійний рахунок).
Усі юридичні терміни за своєю будовою поділяються на:
 прості: debt (борг), witness (свідок), case (справа), appeal
(позов), evidence (свідчення);
 складені (які складаються з двох основ): foreman (старшина присяжних), lawsuit (позов, судовий процес);
 терміни-словосполучення: hung jury (склад присяжних,
що не досяг згоди між собою щодо рішення), actual damages
(фактичні збитки),common plea (цивільний позов).
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Структура простих термінів неоднорідна за кількістю словотвірних компонентів, тому доцільний такий поділ на групи однокомпонентних термінів:
o До структури терміна входить лише одна основа: loan
(позика), trial (суд), fee (відшкодування видатків), jury (журі
присяжних).
o До структури терміна входить одна основа та афікси:
repayment (відшкодування), pretentious (претензійний).
o Термін утворюється шляхом складання основ: courtroom
(зал судового засідання).
o Терміни, які утворюються за допомогою складання основ та афіксації: foreclosure (позбавлення права викупу).
Що стосується структури термінів-словосполучень, вони
більш сталі порівняно з вільними словосполученнями загальнолітературної мови за лексичною структурою: criminal record
(судимість), supreme court judges (члени Верховного суду), civil
justice (цивільне судочинство), jury award (рішення суду присяжних). Найважливішою функцією юридичних термінівсловосполучень у художній літературі є створення автором відчуття реальності подій. Вони навіть за межами спеціальної лексичної бази залишаються стійкими та сприймаються як зв’язні
мовні одиниці.
Таким чином, аналіз лексичної структури юридичних термінів у художній літературі дає змогу отримати цілісну картину
структурної будови термінологічних одиниць. Результати аналізу дають поштовх подальшим дослідженням у царині перекладу,
правильного тлумачення англійських юридичних термінів.
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Анастасія Булега
Науковий керівник – асист. Мойсей Л. Т.
Рівні організації та засоби емоційного підсилення
рекламних слоганів
Рекламний слоган — лаконічна фраза, що впадає в очі, добре
запам'ятовується та висловлює суть рекламного повідомлення
[3, с. 5].
Підхід до рекламного слогану товарів індивідуального і виробничого призначення різний: у товарах особистого споживання робиться акцент на емоційну насиченість слогану, виробничого призначення – на інформаційну змістовність [4, с. 116].
Рекламні слогани аналізуються на різних рівнях організації: фонетичному, морфологічному, лексичному і синтаксичному [1, с. 106].
У фонетичному відношенні найбільш вдалими можуть бути
визнані слогани, що містять звуковий повтор, особливо якщо
вони за звучанням нагадують назву фірми або марки: DIOR
BACKSTAGE LEGENDS – The look. The lash. The lore of DIOR [6].
Аналіз матеріалу з розгляду мовних одиниць фонетичного рівня
використовується у прагматичних цілях та показує, що для посилення виразності рекламного тексту застосовуються звукові
повтори – алітерація, асонанс, анафора та епіфора.
Явище алітерації та асонансу досить характерне для рекламних
слоганів: MAYBELLINE – No other longwear lasts longer period;
L’OREAL Youth Code – Now, crack the code to younger acting skin [8].
Важливі морфологічні характеристики, які стосуються слоганів, пов’язані з використанням іменників: MAYBELLINE –
Explosive eyes are born [7]; дієслів/дієслівних форм: Orbit –
you’re never had fruit flavor like this from orbit [9]; вищого і найвищого ступенів якісних прикметників: Head & shoulders making heads happier; CLINIQUE – See the cleanest, freshest, healthiest
version of your skin [7]; займенників: O.P.I – NAIL COLOR
YOU’RE SURE TO TREASURE! [10].
Серед власне лексичних явищ у рекламних слоганах найбільш поширене використання антонімів і синонімів: L’OREAL –
cleaner pores today – less breakout tomorrow, L’OREAL – IT’S THE
END OF DULL AND FLAT [8]; епітетів: Sally Hansen – Get instant
salon effects. No dry time [9]; порівнянь: Frappuccino – “it’s bigger
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than coffee” [9]; гіпербол: Calvin Klein Beauty. – It touches everything [6]; метафор: REVLON – lips that shine with killer color [7];
повторів: L’OREAL – break free of breakouts pore by pore [9].
Розглядати слоган як синтаксичну конструкцію можна за такими характеристиками: члени речення; типи речень (розповідні,
питальні, спонукальні; прості, складні; використання прямої та
непрямої мови; використання більше одного речення [2, с. 50].
Отже, найважливішу роль під час створення слогану відіграє
саме його емоційне забарвлення. Як відомо, те що не викликає в
людини ніяких асоціацій і емоцій, не приверне уваги, а тому й
не запам'ятається.
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Ілона Бурик
Науковий керівник – доц. Равлюк І.Є.
Лексичні засоби вираження презирства
в англійській мові
Сьогодні в лінгвістиці у рамках особливої гуманістичної парадигми з’явився етимологічний напрямок, в якому активно
розробляється проблематика емоцій в мові. Емотивність властива всім мовним рівням: фонетичному, морфологічному, лексичному і синтаксичному. Кожен із них має свою систему засобів
вираження.
„Емоції являють собою різновид людських пристрастей, що
пронизують всі сфери життя людини і відбиваються на всіх рівнях його мови, тому не тільки лексика мови, але фонетика і граматика також пронизані емоційними обертонамиˮ [2, с.182].
Поняття емотивних засобів вираження дуже тісно пов'язане з
категорією емотивності, „тобто з вираженням емоцій, коли спілкування зберігає свою природність та емоційністьˮ [3, с. 8].
Згідно з класифікацією американського психолога К. Ізарда,
до фундаментальних емоцій належать: задоволення, інтерес,
презирство, сум, сором, гнів, здивування, відраза [1, с. 74].
Презирство – емоція, що відображає втрату іншою людиною
чи цілою групою своєї значущості для індивіда, переживання
останнім своєї переваги в порівнянні з іншими. З трьох емоцій
ворожості – гніву, огиди і презирства – презирство є найбільш
холодною емоцією. Презирство – це відсторонене переживання,
що спонукає до агресії, що виявляється в зарозумілості, хитрості
і обмані [3, с. 3-15].
В англійському тлумачному словнику „Macmillan English
Dictionary for Advanced Learnersˮ значення презирства в англійській мові передають такі іменники:
contempt – a feeling that someone or something is unimportant
and deserves no respect [4, с. 299];
disdain – the feeling that someone or something is not important
and does not deserve any respect [4, с. 394];
scorn – a feeling that someone or something is not good enough
to deserve your approval or respect [4, с. 1270].
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З наведених дефініцій можна дійти висновку, що презирство
– це негативно забарвлене почуття, що виникає по відношенню
до об'єкту, демонструє якості або поведінку, які суб'єкт не дозволяє собі демонструвати, так як сприймає їх соціально неприйнятними.
Існує два способи вираження емоцій: вербальний (за допомогою мовних засобів) та невербальний (міміка, жести,
пантоміміка тощо). Найповніше емотивність досліджена на лексичному рівні. Оскільки презирство передбачає підкреслення
негативно-оцінного ставлення мовця до об’єкта презирства, то
для його вираження вживається лексика, якою передається негативна емоційна оцінка вчинків об’єкта презирства на підставі
особистісних причин [2, с. 181-183].
Аналіз лексичних засобів вираження презирства в англійській мові показав, що найчастіше презирство виражає лексика з
негативною емоційною конотацією. До такої лексики в англійській мові належать негативно-оцінні й емоційно-підсилювальні
іменники та прикметники, дієслова та вигуки.
Проаналізувавши результати дослідження, ми виявили, що
найчастіше презирство в англійській мові виражається за допомогою прикметників (62,1%) та іменників (31%). Частотність
вираження презирства за допомогою дієслів становить (2,9%);
вигуки складають 4%.
Отже, аналіз ілюстративного матеріалу засвідчує, що презирство може бути лексично виражене словами різних частин мови,
у яких сема негативної оцінки незмінно присутня на рівні денотата чи конотата.
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Людмила Бучко
Науковий керівник – доц. Сапожник І.В.
Дієслова-зв’язки у творах М. Крітчона
В англійській мові найбільш уживаним в атрибутивних конструкціях є, безперечно, слово to be, в якому його пряме лексичне
значення дійсно послаблене, хоча й не втрачене цілком, як інколи стверджують деякі дослідники. Ось чому саме в цьому дієслові ідея зв’язування виражена найбільш повно: He is young –
«Він молодий», He is a doctor – «Він лікар» [1, с. 150].
Загалом, виходячи із семантичного навантаження, в англійській мові прийнято розрізняти такі три групи дієслів-зв'язок:
дієслова зі значенням буття і перебування в якомусь стані (LinkVerbs of Being), дієслова зі значенням становлення (Link-Verbs
of Becoming), дієслова зі значенням незмінності стану (LinkVerbs of Remaining. У кожній із вказаних трьох груп є щонайменше одне дієслово, яке характеризується максимально послабленим лексичним значенням. Для першої групи таким
дієсловом є to be, для другої - дієслово to become і для третьої –
to remain. Лексичне значення кожного з них значно вужче, ніж
значення будь-якого іншого дієслова, що входить у відповідну
групу [2, с. 120].
Дієслова-зв’язки можуть також поділятися на ті, що втратили
своє лексичне значення, на ті, що частково втратили своє лексичне значення і дієслова, що повністю зберігають своє лексичне
значення, але все ж функціонують як дієслова-зв’язки. Дієслова,
які вживаються в повному лексичному значенні і виконують
роль зв’язки вжиті в іменній частині складеного присудка. Інші
же дієслова, які втратили своє лексичне значення або ж частково
його тратили і вживаються у функції зв’язки, втрачають своє
смислове навантаження. Ці дієслова можуть або послаблювати,
або ж посилювати своє значення.
У реченнях з подвійним присудком вживаються дієслова, що
належать на «набутих зв’язок». В інших випадках коли в
реченні присутнє лише одне дієслово і воно є зв’язкою, таке
дієслово має назву «власне» зв’язки.
Дієслова-зв’язки вживаються досить часто, особливо ті, які
характеризуються максимально послабленим лексичним зна39

ченням. В групі дієслів зі значенням буття і перебування в якомусь стані, дієслово to be має найменш послаблене лексичне
значення. Саме ця зв’язка вживається найчастіше в творі.
Дієслова цієї групи вимагають після себе прикметника або
іменника. Наприклад: Yes, but only one man is important [3,
с. 241]. But Hawaii has its own active volcanoes, and now that
Honolulu is a city of half a million…[3,с.86] До другої групи
дієслів-зв’язок становлення або переходу з одного стану в інший
належать: to become, to grow. to turn, to get, to make… Наприклад: Old animals in their late twenties and thirties sometimes
turned entirely gray except for their arms, which remained
black[3,с.191].
Семантичне значення основного компонента це стан
(фізичний та емоційний), ознака, характеристика предмета або
ознаки. Після себе ці зв’язки вимагають прикметника,
дієприкметника або іменника. Остання група дієслів-зв’язок
збереження стану(to remain, to keep, to stay…) зустрічаються
найменше в творі, хоча вона має таке ж семантичне значення
основного компонента, як і дієслова становлення або переходу з
одного стану в інший. Наприклад: It was a joke at ERTS that one
way to find a tiger was to keep walking until you stepped on its tail
[3, с. 165].
Дієслова третьої групи вимагають після себе прикметника,
іменника, дієприкметника.
Список літератури
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Наталія Валігурська
Науковий керівник – доц. Лех О. С.
Синтагматичні зв’язки лексеми „glücklichˮ
На сучасному етапі розвитку семантики особлива увага приділяється вивченню синтагматичних характеристик лексичних
одиниць (ЛО), які виражаються через словосполучення. Для
визначення відношень між словами в словосполученнях використовують часто термін «сполучуваність». Сполучуваність – це
здатність слова вступати з іншими словами у сполучення за певними синтаксичними моделями.
Проблемою сполучуваності слів займалися багато відомих
лінгвістів, а саме: Н. Н. Амосова, А. А. Уфімцева, Д. М. Шмельов, П. Гребе, В.В. Левицький, М. Д. Степанова, С. Д. Кацнельсон, а закони сполучуваності досліджували В. Г. Гак, М. А. Гойхман, Ю. Д. Апресян та ін.
Метою нашої наукової розвідки є дослідження синтагматичних зв’язків ядерної лексеми „glücklichˮ.
Матеріалом дослідження служать дані, отримані методом суцільної вибірки з 17 романів сучасної німецької художньої літератури загальним обсягом понад 1,5 млн. слововживань.
Для отримання об'єктивних результатів дослідження в даній
роботі застосовуються такі статистичні прийоми, як: критерій
хі-квадрат та коефіцієнт сумісної спряженості Чупрова.
Дослідження здійснювалось в кілька етапів: 1) створення
картотеки щодо сполучуваності досліджуваних прикметників з
іменниками і представлення даних про частотність у початкових
таблицях; 2) розподіл усіх зафіксованих із вищезазначеними
прикметниками іменників на підкласи; 3) вираховування критерію хі-квадрат та коефіцієнта сумісної спряженості на основі
альтернативних таблиць (дет. формули див. [1, с. 31-32]);
4) обробка та інтерпретація отриманих даних.
Прикметник „glücklich» найчастотніший у досліджуваній
групі. Всі зафіксовані у сполученні з даним прикметником
іменники було розподілено на 29 підкласів. За основу взята семантична класифікація В.В. Левицького [1, с. 135-136].
Прикметник „glücklich“ є найчастотнішим та сполучається з
15 підкласами із виділених нами підкласів іменників. Досить
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висока частотність вживання зафіксована для досліджуваного
прикметника з підкласом іменників «люди (нейтральні найменування): члени сім’ї, родичі» (99 ЛО).
Результати дослідження показали, що
прикметник
„glücklich“ встановлює синтагматично значущі зв’язки з такими
підкласами іменників:
1) glücklich + люди: члени сім’ї, родичі (X² = 57, 10; К = 0,
45). Наприклад: Waren die Eltern nach dieser Heimfahrt
glücklich?[Christoph Ransmayr. Morbus Kitahara, S. 160].
2) glücklich + абстракції на позначення ролі, значення, прикладу, принципу, способу, фактора тощо (X² = 11, 85; К = 0, 20).
Наприклад: Bezeichnend für mich und meinen Zustand, daß mir
sogleich mehrere als erfolgreich bezeichnete Haarwuchsmittel einfielen, die ich der Schwester bei glücklicher Gelegenheit überreichen
wollte [Die Blechrommel. Günter Grass, S. 233].
3) glücklich + дії, вчинки, процеси, перетворення (X² = 11, 64;
К = 0, 20). Наприклад: Das Herrenhaus der Fazenda Auricana
stand auf einer von vielen Terrassen, die der Patron Plínio de Nacar
nach seiner glücklichen Heimkehr aus Europa und aus dem Krieg in
den Urwald an der Bai von Pantano hatte graben…[Christoph
Ransmayr. Die Schrecken des Eises und der Finsternis. S. 369].
Отже, за допомогою X² та коефіцієнта спряженості К були
встановлені стандартні значущі зв’язки між прикметниковою
лексемою „glücklich“ та семантичними підкласами іменників, а
також міра зв’язаності словосполучень.
Найсуттєвіші зв’язки досліджуваний прикметник демонструє
з підкласом «люди: члени сім’ї, родичі; абстракції на позначення ролі, значення, прикладу, принципу, способу, фактора тощо;
дії, вчинки, процеси, перетворення». Несуттєві синтагматичні
зв’язки для прикметника „glücklich“ встановлені з іменниками
підкласів «професія, рід занять, національність, титул, звання;
життя, періоди життя: теперішній, минулий та майбутній».
Список літератури
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Павло Вікован
Науковий керівник – доц. Єсипенко Н. Г.
Семантична структура дієслів у портретних описах
Дослідження присвячене вивченню вживання дієслів у портретних описах дійових осіб, героїв, визначення їхніх ролей та
граматичних особливостей у літературному тексті.
Про портрет у літературі можна говорити як про вторинне
поняття в порівнянні з портретом у живописі, до якого термін
"портрет" початково належить. Портрет розуміється як особливий жанр, як «документальний нарис» про письменника, художника, видатного громадського діяча і т. д., створений на основі
співбесіди з «героєм», або короткий мемуарний нарис про такого «героя» [1, с. 20].
У цьому випадку зазвичай використовується термін «літературний портрет». Не менш поширене розуміння портрета в художньому творі як зображення зовнішнього вигляду героя. Тоді
портрет виступає як один із засобів характеристики персонажа.
Портрет (від франц. Portrait - портрет, зображення) – в літературному творі зображення зовнішності героя: його обличчя, фігури, одягу, манери стриманості. Часто портрет виводять за рамки
зображення зовнішності людини, він вважається невідʼємним
від сюжету книги, від опису думок, вчинків, настроїв героїв, від
обставин, в яких вони живуть і діють. Портрет включає ті основні моменти, які істотні для його образу в цілому [1, с. 21].
Портрет у літературному творі – це вид художнього опису, в
якому зображується зовнішній вигляд персонажа з тих сторін,
які найбільш яскраво представляють його в авторському баченні. Портрет є одним із найважливіших засобів характеристики
літературного героя.
Зображення героя (його зовнішності) в літературі і в інших
видах мистецтва, як уже зазначалося дослідниками, має багато
спільного. Головне полягає в тому, що в художньому творі портрет часто служить засобом розкриття внутрішнього світу героя.
Портрет у художньому творі може бути не тільки барвистим
описом зовнішності героя, а й одним із засобів художньої характеристики, перебуваючи в тому, що письменник розкриває типовим характером своїх героїв і, що дуже важливо, через зобра43

ження зовнішності: фігура героя, його обличчя, одяг, рухи, жести, мани – висловлення свого ідейного ставлення. Зазвичай автор не дає докладного пояснення внутрішнього, емоційного стану героя, обмежуючись описом його зовнішності, що передає
цей стан. Уявлення та емоції виникають у читача при сприйнятті
конкретного (наприклад, портретного опису). Авторські вказівки на почуття, переживання героя замість прямого показу того,
як ці почуття виражаються, дають слабкий ефект.
Вивчаючи роль дієслова в портретному описі, можна сказати,
що дієслово займає особливе місце серед мовних засобів змалювання героїв художнього твору. Основне значення дієслів в портретному описі полягає в тому, що слова цього розряду вказують на існування в часі характерних ознак, що розкривають
портрет героя. Дієслова мають лексичну семантику та морфолого-синтаксичні і комбінаторні ознаки, що сприяють повноцінному портретному опису.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо в дослідженні
портретного опису творів різних функціональних стилів.
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Тетяна Вінтонюк
Науковий керівник – доц. Бялик В. Д.
Механізми мовної маніпуляції
Для опису мовної поведінки в ході комунікації в сучасній лінгвістичній науці поширені поняття мовленнєвої (іноді комунікативної) стратегії і тактики. Однак на даний момент загальноприйнята система визначення цих понять не сформувалася. Пов'язано це в першу чергу з різними лінгвістичними підходами до
вивчення процесу комунікації.
Відповідно до когнітивного підходу, який розвиває
О. С. Іссерс, під комунікативною стратегією розуміється “план
комплексного мовленнєвого впливу, спрямований на оптимальне вирішення комунікативних завдань” суб'єкта. При цьому мовна тактика визначається рекурсивно, як «одна або декілька дій,
що сприяють реалізації стратегії» [1].
З точки зору психолінгвістики І.М. Борисова розглядає комунікативну стратегію як спосіб організації мовної поведінки комуніканта «відповідно до прагматичної установки». Тактика в
цьому випадку розуміється як застосування комунікантом мовленнєвих навичок для побудови висловлювань, що конструюють мовну стратегію [2].
На основі літературних даних про мовну поведінку [1; 2] та з
урахуванням мети і завдань даного дослідження були сформульовані робочі визначення стратегії, тактики, техніки та засобів
мовної маніпуляції (як специфічного окремого випадку мовної
поведінки).
Під стратегією маніпуляції розуміємо загальний задум, сукупну послідовність запланованих і реалізованих актором комунікативних впливів на об'єкт, спрямованих на досягнення кінцевої мети маніпуляції. Реалізація стратегії маніпуляції припускає
рішення ряду складових її завдань. Цю функцію виконує тактика маніпуляції, яку визначаємо як вибір і застосування технік
(прийомів) впливу, спрямованих на вирішення одного із стратегічних завдань, що сприяє реалізації загальної стратегії маніпуляції.
У свою чергу, прийом (або техніку) маніпулятивного
впливу визначимо як складовий компонент тактики маніпуля45

ції, що відповідає за її реалізацію, функція якого — створити
певний маніпулятивний ефект на адресата. Безпосередньо
сприйняті об'єктом конкретні форми комунікації, в які маніпулятор “упаковує” техніку впливу, ми пропонуємо називати засобами маніпуляції. Під мовними засобами маніпуляції, відповідно, розуміються конкретні мовні форми, в які оформлюються
техніки маніпуляції. Вразливі особистісні структури і когнітивно-психічні утворення у свідомості об'єкта, на які може впливати маніпулятор для створення бажаного перлокутивного ефекту,
ми будемо називати “мішенями” впливу. Правильний вплив на
мішені з допомогою прийомів, оформлених у засоби маніпуляції, приводить до запуску механізму маніпуляції, тобто таких
когнітивних і психічних процесів у свідомості об'єкта, активація
яких з високою ймовірністю дає очікуваний результат, тобто
реалізацію маніпулятивного впливу.
Отже, загальну структуру мовного процесу маніпулятивного
впливу схематично можна подати так: визначення цілей маніпуляції (інтенція впливу) → підготовчий етап (створення вихідних
переваг, оформлення контексту комунікації) → формування
стратегії маніпуляції (стратегічне бачення всього проведення
операції, визначення загального плану маніпуляції, вибір векторів впливу) → визначення тактик маніпуляції (підбір мішеней і
комплексу прийомів впливу на них, виходячи з підзавдань стратегії) → вибір конкретних прийомів впливу → «одягання» прийомів мовні засоби (етап «елокуції», втілення прийомів маніпуляції в тексті) → сприйняття повідомлення адресатом →
вплив на мішені → запуск механізмів маніпуляції → перлокутивний ефект.
Список літератури
1. Борисова И.Н. Дискурсивные стратегии в разговорном диалоге /
И. Н. Борисова // Русская разговорная речь как явление городской
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2. Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи /
О. С. Иссерс. – М.: ЛКИ, 2008. – 288 с.
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Анастасія Воробель
Науковий керівник – доц. Архелюк В.В.
Стилістичні особливості слогану рекламного тексту
Слоган – це рекламний девіз, що виражає саму суть
комерційної пропозиції. Якщо він вдалий, то міцно асоціюється
у свідомості споживача з тією продукцією, заради якої придуманий. Сьогодні практично немає серйозних фірм, у яких не
було б власного – вдалого або не дуже – рекламного девізу.
У даній статті ми розглядаємо слоган, головна мета якого –
відображати сутність та філософію фірми, інтерпретовану з точки зору її рекламної комунікації. Саме це визначає такі характеристики слогана: а) коротким; б) таким, що легко запам’ятовується; в) містити назву торговельної марки; г)
рівноцінно перекладатися на інші мови [3, c. 11].
Ступінь запам’ятовування залежить від влучності слогана та
стилістичних засобів, що використовуються в тексті [4, c. 3].
Одним з найефективніших прийомів створення рекламних
слоганів є гра слів. Мовна гра – це свідоме порушення мовних
норм з метою підвищення експресивності тексту, наприклад:
Mix with your friends, not for them (DAYLYS). Ігрові прийоми не
лише привертають увагу, а й дарують споживачам своєрідне
задоволення.
Слоган, побудований на грі слів, – своєрідна загадка; коли
людина відгадує її, то, звісно, почувається задоволеною, наприклад: The difference between a hybrid you drive and a driver’s
hybrid (Infinity).
Інший засіб, який широко використовується, – метафора:
слово або вираз, значення якого переноситься на найменування
іншого предмета, пов’язаного з предметом, на який звичайно
вказує це слово або вираз, рисами подібності.
Метафора ставить за мету конкретизувати уявлення щодо
предмета, про який йдеться, шляхом вказівки на певну його ознаку не в прямій формі, не безпосередньо її називаючи, а шляхом заміни її словом, що містить у собі дану ознаку. Естетичний
ефект метафори побудований на певній загадковості предмета,
про який йдеться. Це – один з найуживаніших тропів, що вико-

47

ристовуються в рекламі [2, C. 213-215]. Наприклад: Free your
skin (Intuition). Beauty that Works (Sally Hansen).
В рекламуванні метафора зазвичай створює порівняння між
продуктом/послугою та певними іншими якостями, які рекламодавець прагне асоціювати з запропонованим товаром чи послугою [1, c. 45].
Наступний важливий засіб – гіпербола. Гіперболою
називається словесний зворот, в якому ознаки описуваного
предмета подаються в надмірно перебільшеному вигляді з метою привернути до них особливу увагу читача [2, c. 223]. Наприклад: It touches everything (Calvin Klein BEAUTY).
Хоча рекламний текст прагне показати якомога більше реальних фактів, завдяки гіперболі досягається ефект
несподіванки, руйнується автоматизм читацького сприйняття.
Наприклад: You’ve never had fruit favor like this rrom Orbit (ORBIT).
Отже, слоган відображає сутність та філософію фірми. Певна фірма чи компанія може виробляти десятки, сотні чи тисячі
різних товарів, саме тому слоган має вирізнятися поміж інших
елементів
тексту.
Для
цього
використовують
такі
найпоширеніші стилістичні засоби, як гра слів, метафора та
гіпербола.
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Ірина Гавалешко
Науковий керівник – доц. Агапій А.П.
Семантична сполучуваність дієслів зі значенням
«знищення» з іменниками у німецькій мові
Дослідження сполучуваності належить до актуальних проблем сучасного мовознавства. Відомі лінгвісти (Ю.Д. Апресян,
Н.Н. Амосова, О.О. Уфімцева, В.В. Левицький, М.Д. Степанова
та багато інших) займалися вивченням сполучуваності слів, але
ще чимало питань не отримали остаточного вирішення. Відсутність чіткості у визначенні понять «сполучуваність», «валентність», «дистрибуція» та недостатня розробленість теорії тексту
і контексту ускладнюють вивчення сполучувальних властивостей лексичних одиниць.
Метою нашої наукової розвідки є дослідження семантичної
сполучуваності дієслів зі значенням «знищення» з іменниками в
німецькій мові.
Матеріалом дослідження служать дані, отримані методом суцільної вибірки з 12 романів німецької художньої прози XVIII,
XIX та XX століть загальним обсягом понад 1 млн. слововживань. З метою отримання об'єктивних результатів дослідження в
даній роботі застосовуються деякі статистичні прийоми, а саме:
критерій хі-квадрат та коефіцієнт сумісної спряженості Чупрова.
Дослідження здійснювалось в кілька етапів: 1) створення
картотеки щодо сполучуваності досліджуваних дієслів з іменниками і представлення даних про частотність у початкових таблицях; 2) розподіл усіх зафіксованих із вищезазначеними дієсловами іменників на підкласи; 3) вираховування критерію хіквадрат та коефіцієнта сумісної спряженості на основі альтернативних таблиць (дет. формули див. [1, с.31-32]); 4) обробка та
інтерпретація отриманих даних.
Всі зафіксовані у сполученні з дієсловами зі значенням
«знищення» іменники було розподілено на 23 підкласи. За основу взята семантична класифікація В.В. Левицького [1, с. 135136]: 1) люди (нейтральні найменування): члени сім’ї, родичі;
2) професія, рід занять, національність, титул, звання; 3) люди,
пов’язані певними взаємовідносинами, охарактеризовані притаманними їм властивостями; 4) власні імена, імена, прізвиська;
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5) одинично-збірні позначення живого; 6) одинично-збірні позначення неживого; 7) збірні позначення живого; 8) збірні позначення неживого; 9) неживі предмети, речі, механізми;
10) фауна: тварини, частини їх тіла; алегорія, казкові персонажі;
11) відрізки часу, періоди, доби, пори року; 12) можливість, бажаність, дійсність подій; 13) дії, вчинки, процеси, перетворення;
14) робота, праця, продукт діяльності людини; 15) абстракції,
що позначають психічні явища в людині; 16) абстракції, що позначають матерію та простір; 17) кількість, вартість, цінність;
18) атрибути людини, частини її тіла, одягу; 19) місце дії: просторові об’єкти, побудови; 20) природа, світ, географічні та астрономічні об’єкти; 21) речовини, матеріали; 22) абстракція на
позначення ролі, значення, прикладу, принципу, способу, фактору; 23) якість, ознаки, властивості, види.
Величина отриманого коефіцієнта може набувати значення
від 0 до 1, в його значущість залежить від величини «хіквадрату».
У результаті здійснення усіх підрахунків ми дійшли таких
результатів, що найвищі показники К та χ² мають наступні дієслова з такими підкласами: «töten» – «можливість, бажаність,
дійсність подій» (χ²=97,20; К=0,688); «zuschanden machen» –
«одинично-збірні позначення неживого» (χ²=50,25; К=0,495);
«erledigen» – «абстракція на позначення ролі, значення, прикладу, принципу, способу, фактору (χ²=32,99; К=0,40); «dem Erdboden gleichmachen» – «власні імена, імена, прізвиська (χ²=29,37;
К=0,378); «zerstören» – «робота, праця, продукт діяльності людини» (χ²=12,77; К=0,249); «auslöschen» – «речовини, матеріали»
(χ²=9,83; К=0,218).
Статистичне дослідження, проведене на матеріалі дієслів
«знищення», допомагає з'ясувати місце кожного з дієслівних
значень у лексико-семантичній системі німецької мови. Проведення подібних досліджень на матеріалі інших груп дасть змогу
об'єктивно описати лексико-семантичну систему німецької мови.
Список літератури
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Юлія Гаврилець
Науковий керівник – асист. Лукащук М. В.
Способи перекладу дієслів мовлення
Дана робота вивчає функціонування парадигм дієслів мовлення в структурі оригінального тексту (Source Text) для їх подальшого порівняння в структурі перекладеного тексту (Target
Text). Головними цілями даного дослідження є: володіння мовою та набуття навичок перекладу текстів з мови оригіналу на
мову перекладу.
Переклад будь-якої фрази, речення та ін. з однієї мови на іншу слугує для передачі цієї фрази чи речення за допомогою засобів іншої мови, таких як лексика чи граматика.
Дослівний переклад ніколи не може бути достатнім, оскільки
різні лексичні одиниці в мові оригіналу (SL) та в мові перекладу
(TL) мають різні відповідники, адже не всі значення будуть збігатися і так само перекладатися з тексту оригіналу (ST) у перекладеному тексті (TT). Перекладач повинен робити вибір між
близькими за значенням синонімами, щоб повністю передати
ідею тексту оригіналу (ST) у перекладеному тексті (TT).
Семантичне поле різних мов відрізняється кількістю лексичних одиниць, і під час перекладу ця проблема найбільш помітна.
Англійська мова дуже багата на синоніми завдяки великій кількості запозичень з різних мов світу. Наприклад, англійські
слова to begin, to commence, to start (починати) є близькими за
значенням синонімами.
Українська мова – це мова, яка розвивається, і тому не має
остаточно завершеної термінологічної системи. Але якщо порівняти семантичне поле дієслів мовлення, то можна побачити, що
вони включають досить широкий список лексичних одиниць як
в одній, так і в іншій мові.
На початку ХХ століття вперше почали досліджувати питання дієслів мовлення, з’явилось багато праць, присвячених вивченню цього питання. Дієслова мовлення мають вагоме значення, саме тому вони відіграють важливу роль при формуванні
тексту, оскільки відтворюють як сам процес комунікації між
персонажами в художньому творі, так і зауваження автора. Ці
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дієслова вживаються в різних сферах спілкування людини, у
всіх стилях.
Оригінальний текст використаний для даного аналізу – коротке оповідання С. Моема ‘‘Дощ” (“Rain”) – у перекладі з англійської мови М. Жук.
Досліджувалося вживання та переклад дієслова to say. Перекладач зробив переклад даного дієслова, вживши відповідно до
контексту такі українські відповідники: казати, сказати, спитати,
відповісти, здивуватися, додати, відказати, вигукнути, запевняти, заявити, озватися, висловлюватись, сповіщати, звертатися,
розповідати, промимрити, гукати, говорити.
У таблиці 1 нижче наведено список кількості використання
українських відповідників вжитих для перекладу даного дієслова:
Таблиця
дієслово
to say

переклад
сказати
відповісти
казати
спитати
відказати
мовляв
озватися
додати
вигукнути
заявити
зауважити

Кількість в процентах
35 %
10 %
9,3 %
5,3 %
4,3 %
3,5 %
2,5 %
2,1 %
2,1 %
2,1 %
2,1 %

Отже, як бачимо, при перекладі дієслів мовлення відповідники
вживаються у незначній кількості випадків, в основному використовуються синоніми, обумовлені контекстом.
Список літератури
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Інна Гаврищук
Науковий керівник – доц. Єсипенко Н.Г.
Компонентний аналіз концепту FREEDOM
Для дослідження змістового аспекту значеннєвих одиниць
мови найефективніший компонентний аналіз.
Компонентний аналіз — система прийомів лінгвістичного
вивчення значень слів, суть якої полягає в розщепленні значення
слова на складові компоненти, які називають семами, семантичними множниками і, зрідка, маркерами [2, c. 145].
Основи компонентного аналізу заклали В. Потьє та А. Греймас. Поштовхом для його виникнення послужила розроблена
М. С. Трубецьким методика опозитивного аналізу у фонології,
за якою шляхом протиставлення фонем виділялись їх ознаки.
Згодом цю методику застосував Р. О. Якобсон у граматиці при
описі відмінкових значень [1, c. 128].
Мета дослідження даної теми мотивується тим, що останнім
часом компонентний аналіз набув великого значення при
дослідженні мовних одиниць, особливо тих, що вербалізують
концепти. Більше поширення отримав компонентний аналіз на
суто лінгвістичній основі — парадигматичній і синтагматичній
(дистрибутивній).
Актуальність відповідного дослідження полягає в тому, що за
допомогою компонентного аналізу лексичний матеріал можна
подати у вигляді систем, побудованих за певною семантичною
ознакою. Цей метод сприяє встановленню належності слів до
певних семантичних угруповань мови.
Семантична структура лексеми «freedom», зареєстрована в
англомовних тлумачних словниках, вивчається за допомогою
компонентного аналізу. Компонентний склад значення
розглядається не як проста сукупність елементів, а організована
структура. У таблиці відображені результати компонентного
аналізу англійської лексеми «freedom», що є вербалізатором
однойменного концепту. Справа вказані семантичні поля, зліва
– словники, за якими проводилось дослідження. Лексема
«freedom» реалізується в англійській мові такими основними
семами, як liberty, right, power.
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Компонентний аналіз підтвердив тезу про те, що сема liberty
виступає ядром значення і передає зміст відповідного концепта.
Методика компонентного аналізу передбачає не тільки розщеплення значень на складники, а й їх синтез. Вона широко
використовується в лексикографії. Елементи компонентного
аналізу використовують у методиці викладання мов [3, c. 130].
Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у вивченні актуалізації концепту FREEDOM в авторському художньому дискурсі.
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Тетяна Ганчар
Науковий керівник – доц. Львова Н. Л.
Шляхи словотвору в англійській мові
У фокусі нашого дослідження – система словотворення в сучасній англійській мові. Мова постійно розвивається за рахунок
безперервної появи нових слів та мовних засобів. Джерелом
лексичних поповнень слугують різні способи словотворення, які
сформувались в ході розвитку мови. Тому в нашому дослідженні ми поставили собі за мету дослідити продуктивність усіх
шляхів словотвору та дати характеристику кожному з них. У
зв'язку з постійним розвитком різних сфер життя в англомовному середовищі постійно з'являються нові й нові предмети та
поняття, всі вони потребують назви для того, щоб функціонувати в мовленні. Відповідно, новизна та актуальність теми словотворення залишатиметься невичерпною, допоки існуватиме мова.
Як окрему галузь словотвір виділяють у 60-х рр. XX століття.
Це прямо пов'язано з появою наукової праці Х. Марчанда “The
Categories and Types of Present-Day English Word-formation”
(1960) [3, с. 208]. Проблематиці словотвору та продуктивності
способів словотворення, зокрема, присвятили свої дослідження
чимало відомих науковців. Серед них: С. М. Єнікєєва,
Ю. А. Зацний, Г. Б. Антрушина, С. С. Хідекіль та багато інших.
Проаналізувавши праці відомих лінгвістів, ми можемо зробити висновок, що одностайності у визначенні найпродуктивніших
способів словотворення вони не досягають. Так, професор
А. Г. Ніколенко вважає такими афіксацію та словоскладання,
тоді як Ю. А. Зацний – телескопію та афіксацію [1, с. 165]. Очевидно, що в таких розбіжностях думок немає нічого дивного,
адже мова розвивається, а разом з нею розвивається словотвір.
Для визначення найпродуктивнішого способу словотворення
ми використали Великий англійський словник, який містить 50
000 слововживань та проаналізували їх утворення [2]. У ході
дослідження отримано такі результати:
1. афіксація – 36% від загальної суми слів (18 103 слова).
Сюди відносимо слова worker, killer unstylish, unsuspected, retool,
remake [2];
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2. словоскладання – 34 % (17 070 слів): high-rolling, highhearted, high-handed, high school, high-ranker, homeland, homestead, homecraft, home-bred [2];
3. конверсія – 12 % (5 655 слів): braid – to braid, cough – to
cough, love – to love, paper – to paper [2];
4. редуплікація – 0.3% (58 слів) : helter-skelter, hanky-panky,
bye-bye [2].
5. звуконаслідування – 0.3 % (57 слів) : moo, squish [2];
6. скорочення – 0.2% ( 56 слів): a.o.b. – any other business,
a.m. – ante meridian, a.k.a. – also known as, ain’t – am not, don’t –
do not, I’d – I would, I’m – I am, LEA – local education authority
[2];
7. зворотна деривація – 0.13% (37 слів): air-condition from
air conditioning, typewrite from typewriter [2];
8. телескопія – 0.01% (17 слів): internet, Oxbridge [2].
Частка простих непохідних слів у словнику становить 17%
(8244 слова). До таких слів відносимо слова типу: about, ark,
five, rue та інші [2].
Отже, найпродуктивнішим способом словотворення, за результатами нашого дослідження, є афіксація. На другому місці
за продуктивністю стоїть словоскладання, на третьому — конверсія.
Список літератури
1. Зацний Ю. А. Сучасний англомовний світ і збагачення словникового складу / Ю. А. Зацний – Львів : ПАІС, 2007. – 228 с.
2. Зінов'єва Л. О. Великий англійський словник / Л. О. Зінов'єва,
Г. М. Погожих – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2009. – 768 с.
3. Колесова А. О. Словотвір в англійській мові: історична ретроспектива / А. О. Колесова – Херсон : ст. наук. журнал Херсонського державного університету, 2005. – 288 с.

56

Тетяна Гафу
Науковий керівник – доц. Сапожник І.В.
Семантичне поле FOOD в сучасній англійській мові
Актуальність теми зумовлена необхідністю цілісного системного аналізу засобів вираження семантичного поля «FOOD» в
сучасній англійській мові; потребою з’ясувати особливості функціонування мовних засобів, що вербалізують семантичне поле
«FOOD», оскільки функціональний аспект мови на теперішньому етапі викликає підвищений інтерес та є досить актуальним.
Метою нашого дослідження є з’ясування особливості репрезентації семантичного поля «FOOD» в англомовній культурі.
Основний зміст підходів до аналізу та опису лексичної семантики полягає в тому, що поступово утверджувався системний
погляд на значення слів, який знайшов своє вираження у «методі семантичного поля». Згідно з визначенням лексикон, або словник, є сукупністю лексики. Сукупність лексики (інакше – весь
словниковий склад мови) побудований за ієрархічною ознакою.
За визначенням, яке ввів Й.Трір, поле – це сукупність мовних
(головним чином лексичних) одиниць, що об’єднані спільністю
змісту (іноді також спільністю формальних показників) і відображають понятійну, наочну або функціональну схожість позначуваних явищ. Кожне слово в мові входить у певне лексикосемантичне поле, і не тільки одне. Багатозначні слова, зокрема,
можуть входити в різні поля [1, с. 191].
У структурі лексико-семантичного поля Й. Трір, В. Порциг,
Г. Уфімцева виділяють такі частини:
1) ядро поля, що представлене родовою семою – компонентом, навколо якого розгортається поле. Оскільки ядро є лексичним вираженням смислів, або семантичних ознак, воно може
замінити кожен із членів парадигми, будучи представником
усієї парадигми. Наприклад ядром семантичного поля FOOD є
слово «food», оскільки цим словом можна замінити будь-який
компонент поля;
2) центр поля складається з одиниць, які мають інтегральне,
загальне з ядром і між собою, значення. Тобто центром поля
може бути будь-який синонім до слова «food». Наприклад: provisions, aliment, chow, comestible, cooking, eats, fare;
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3) периферія поля складається з одиниць, що є найвіддаленішими за своїм значенням від ядра. Вони вживаються в переносному значенні, заснованому на метафоричному перенесенні. Ці
значення фіксуються в словниках. Наприклад, саkе - пиріг; (перен.) плитка (тютюну, чаю); cake of soap - шматок мила, брусок, брикет;
4) фрагменти поля є вертикальною ядерною і центропериферійною структурою, яка за своєю семантикою утворює
окрему гіпер-гіпонімічну структуру різнотипного складу. Наприклад, слово «food» є гіперонімом відносно слова «meat», а в
свою чергу «meat» буде гіперонімом до слова «pork» [2, с. 59].
Отже, лексико-семантичне поле – це сукупність мовних одиниць, об’єднаних спільністю змісту (іноді навіть спільністю
формальних показників), які відображають понятійне, предметне чи функціональний збіг позначених явищ. Сукупність семантичних полів складає семантику тієї чи іншої мови та вказує на
колорит і багатство мови загалом. Лексико-семантичне поле
складається з ядра, ядерної та периферійної зони. До центру
входять найуживаніші слова з яскравим інтегральним значенням, периферія характеризується значно меншою частотністю
вживання, стилістичною забарвленістю значення.
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Катерина Гетманчук
Науковий керівник – доц. Стефурак О. В.
Лексична модуляція у франко-українському
перекладі
Переклад – творчий процес, який спрямований на пошуки
еквівалентів для досягнення адекватності між вихідним текстом
та текстом перекладу. Існування невідповідностей у лексичній
структурі різних мов призводить до труднощів, пов'язаних зі
збереженням і передачею значень слів при їх перекладі іншою
мовою. Виконання цих перекладацьких завдань Я. І. Рецкер
пов’язує із залученням до процесу перекладу різноманітних
трансформацій [2, с.38]. Одним із видів таких трансформацій є
лексична модуляція, до якої відносять прийоми конкретизації та
генералізації, смислового розвитку та антонімічного перекладу.
Отже, метою статті є дослідження особливостей використання
модуляції як сукупності видів лексико-семантичних замін у перекладах французьких творів українською мовою. Пропоноване
дослідження актуальне, оскільки сприяє більш поглибленому
розумінню причин використання модуляції. Матеріалом дослідження став роман Марка Леві «Toutes ces choses qu’on ne s’est
pas dites» та його переклад на українською мовою.
Лексична модуляція – це прийом, що визначається як переформулювання висловлення, яке можна здійснити, змінивши
ракурс сприйняття певного об’єкта дійсності [1, с.5]. Проведене
нами дослідження показало, що у франко-українському перекладі сучасної художньої прози кількісне співвідношення випадків використання різних видів лексичної модуляції нерівномірне: смисловий розвиток становить 43%, конкретизація – 29%,
антонімічний переклад – 23%, генералізація – 5%. Кількісне
співвідношення вживання видів лексичної модуляції зумовлюється чинниками й особливостями застосування цього прийому.
У ході аналізу трансформації смислового розвитку спостерігається відношення перехрещення семантичних структур. Дві
семантичні структури, що взаємодіють у перекладі, поза контекстом є елементами різних категоріальних груп. Напр.:
J’aurais préféré que tu sois absent, tu t’es contenté de ne pas être là.
– Я б воліла, щоб ти і справді не брав у цьому участі, щоб тебе
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тут ніколи не було. У наведеному прикладі простежується причинно-наслідкове відношення, де причина вказана в тексті оригіналу і логічний наслідок використано для перекладу.
Прийоми конкретизації та генералізації ґрунтуються на
відношенні підпорядкованості. Напр.: La fourgon remontait vers
le nord – Катафалк звернув на північ. У перекладі цієї фрази
використано прийом конкретизації, що повʼязано з абстрактністю словникового складу французької мови, який необхідно конкретизувати в українському перекладі. До того ж дане уточнення зумовлене контекстом: “fourgon” – “фургон” – “катафалк”.
Приклад, генералізації, пояснює можливість використати відповідник з більш широким значенням, за умови, що це не вплине
на адекватність перекладу. Напр.: Vos silhouettes étaient belle sur
les pavés de Berlin-Oest. – Ваші силуети здавались прекрасними
на тлі берлінської бруківки.
В основі антонімічного перекладу лежить формальнологічна категорія контрадикторності. Напр.: Tu avoueras qu’il
est… – Ти не станеш заперечувати, що… Як бачимо, у перекладі дієслово “avouer” – “схвалювати” замінено на відповідник
із заперечною часткою.
Дослідження показало, що однією з причин, що зумовлюють
застосування прийому лексичної модуляції у франкоукраїнському художньому перекладі, є особливість членування
дійсності, зокрема відтворення причинно-наслідкових зв’язків.
Важливим фактором виступає сприйняття світу людьми, які
належать до різних культур, їхня ментальність. Отже, лексична
модуляція – це засіб, який забезпечує адекватність перекладу та
сприяє якнайкращому розумінню ідей оригіналу.
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Надія Гладиш
Науковий керівник – доц. Архелюк В.В.
Дидактична гра як елемент сучасного уроку
іноземної мови
Сьогодні іноземна мова – це один з основних предметів у
шкільній програмі. Методика викладання іноземної мови у школі пропонує різні стратегії для підвищення ефективності занять,
але стандартний урок не може забезпечити реалізацію всіх педагогічних завдань. Необхідно створювати та виявляти нові форми
занять: комплексні семінари, конференції, ігри, театралізовані
уроки тощо.
Метою даної статті є відображення ролі дидактичної гри під
час вивчення іноземної мови.
Дидактична гра – це один з новітніх методів викладання, але
водночас один з найпопулярніших, оскільки гра виконує ряд
функцій, які жодна інша форма роботи не може виконати [1,
с 5]. Дидактичні ігри, ігрові заняття і прийоми підвищують
ефективність сприймання студентами/учнями навчального
матеріалу, урізноманітнюють їхню навчальну діяльність, вносять у неї елемент цікавості.
Основною компетентністю учня є вміння вчитися, а дидактична гра дозволяє розвивати всі види діяльності дитини, змушуючи гравця знаходити метод для того, щоб виграти. Гра у
навчальному процесі створює мотивацію, збуджує інтерес,
підвищує рівень навчальної праці, розвиває комунікативні навички. Метою учнів є не оцінка за виконане завдання, а якість
роботи, швидкість і результат.
Під час гри учні працюють над різними аспектами вивчення
мови одночасно: збагаченням лексики, удосконаленням граматичних та фонетичних навичок; розвивається дитяча фантазія і
загальний світогляд.
Наприклад, гра «Відгадай, хто це?». Цю гру слід проводити в
класі, де учні добре знають один одного. Кожен пише на папірці
своє ім’я. Вчитель забирає усі папірці, перемішує їх і кладе в
коробку. Учні дістають з коробки будь-який папірець. Після
п’ятихвилинної підготовки кожен з них розповідає від особи
того, чиє ім’я він витяг, наприклад:
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“I am kind. I like English lessons, but I seldom speak”.
“I like to walk my dog. I don’t like milk”, etc.
Інші учні намагаються відгадати, про кого йдеться. Таким
чином, студенти/учні практикують мовлення, повторюють лексику, яка стосується хобі, характеру та зовнішності та вчаться
говорити перед аудиторією [1, c. 40].
Однією з найефективніших форм занять є рольова гра.
Теоретичні знання використовуються на практиці, учень
пристосовується до умов ситуації, не розгублюється, коли
стикається з аналогічним у житті. Такого типу ігри найкраще
дозволяють студентам/учням оволодіти розмовною мовою і
легше адаптуватись до іншомовного середовища [2, с. 80].
Завдяки вмілого використання, гра стає незмінним
помічником педагога. Цінність дидактичних ігор на уроках
іноземної мови полягає в тому, що у процесі гри учні значною
мірою самостійно набувають нових знань, активніше включаються в роботу, допомагають один одному. Слабкий у мовній
підготовці учень може стати першим у грі та повірити у власні
сили, що є мотивацією пізнання та бажанням до подальшого
вивчення предмета.
Отже, дидактична гра – це перспективний метод викладання
іноземної мови, але вона ще не до кінця досліджена і не кожен
педагог готовий змінити свої стереотипи задля нововведень.
Список літератури
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Вікторія Гладкоскок
Науковий керівник – асист. Лукащук М.В.
Граматичні індикатори звертання у вербалізації
англомовного спонукального дискурсу
Вибір спонукувачем конкретної граматичної форми речення
залежить від його мовленнєвої стратегії: з метою прямого
експліцитного вираження семантики спонукання вживаються
форми імперативу. Ці форми спеціалізовані, для них спонукальна функція – первинна, вони складають ядро спонукальності.
Для вираження непрямого, імпліцитного волевиявлення вживаються форми умовних та питальних речень, тобто
неспеціалізовані мовні засоби, для яких спонукальна функція –
вторинна, транспонована. Вони належать до периферії
спонукальності. Дослідження імпліцитних та експліцитних
засобів вираження категоричних та некатегоричних спонукальних актів дозволяє простежити взаємокореляцію між структурно-семантичними та прагматичними параметрами спонукального висловлення.
Сучасному мовознавству властивий підхід до вивчення
імператива з позицій опису його функціонально-семантичних
еквівалентів з урахуванням категорії адресатності мовлення.
Питання
імператива
порушено
у
працях
Л.В. Бережан, Н.О. Бондаревої, О.В. Нерушевич-Васильєвої,
М.І. Гриценко, Г.Г. Дрінко, О.Г. Почепцова та ін. мовознавців.
При розгляді граматичних засобів оформлення наказових речень
насамперед аналізується форма дієслова-присудка, вираженого
імперативом.
Будь-яке волевиявлення передбачає зміну дії чи стану
потенційного виконавця імперативного спонукання, тобто адресоване волевиявлення здатне спричинити подальшу дію спонукуваного як реакцію на цю дію спонукувача. Зазвичай імператив
вживається без підмета, але для того, щоб підкреслити особу
спонукуваного, спонукувач вказує на цю особу в кінці висловлення. У таких випадках англомовне звертання спонукувача до
спонукуваного може виражатися:
•
узагальнено (декілька осіб): “Let me order for you,
Sisters” [2, с. 28];
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•
по імені: “Mark, you must take Bridget’s telephone
number before you go, then you can get in touch when you’re in
London” [2, с. 139];
•
за родовою належністю: “Fly away, pajarito,” he
said softly. “All living creatures should be free” [2, с. 261].
Апеляційність настільки властива імперативу, що речення у
більшості випадків вживають без називання особи, якої
стосується спонукання: ця особа, зазвичай зрозуміла з контексту
чи з ситуації. Це свідчить про ефективне пристосування
іиператива до спонукального дискурсу, а отже, і його дієвість:
мінімалізація мовленнєвої конструкції сприяє швидшій передачі
волевиявлення спонукувача і, відповідно, швидшому сприйняттю спонукувачем.
На семантичному рівні наказові речення мають вигляд: Я
(спонукувач)
говорю,
наказую,
повідомляю
тобі
(спонукуваному), бо я (спонукувач) хочу або вважаю за
потрібне (можливе), щоб дія відбулася, так що ти
(спонукуваний) слухатимеш і виконуватимеш. При переході на
семантико-синтаксичній
рівень
відбувається
редукція
компонентів вихідної конструкції, змінюється сполучниковий
зв’язок між складниками: Я (спонукувач) наказую тобі (спонукуваному діяти). Між частинами проекції встановлюються
цільові відношення, які повністю передають функціональне
призначення речень з предикатом-імперативом. На формально
граматичному рівні зникає особа мовця, увага акумулюється на
самому моменті волевиявлення: Спонукуваний, виконуй! Отже,
досягається комункативна мета волевиялення наказового речення.
Список літератури
1. Мясоєдова С. В. Непрямі спонукальні висловлення з дієсловами
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Діна Гончар
Науковий керівник – асист. Семенюк Л.В.
Американські фразеологізми сучасної
англійської мови та їх переклад (на прикладі
сучасної преси)
У сучасному світі вивчення загальної теорії перекладу є достатньо необхідною наукою, не кажучи вже про теорію газетноінформаційного перекладу. Дослідження особливостей перекладу цього жанру зважаючи на постійне збільшення видань газетно-інформаційних матеріалів, набуває значної популярності.
Саме у цьому і полягає актуальність даної теми.
Метою є встановлення та обґрунтування явищ еквівалентності, неповної еквівалентності та безеквівалентності передачі
американських фразеологічних одиниць при передачі українською мовою.
Для перекладу ФО публіцистичного стилю не менш важлива
і конкретна комунікативна установка того або іншого вислову.
Ця установка досить часто вносить додаткові корективи в перекладацьке рішення, визначаючи, яка з функціональних характеристик є головною для даного вислову, тобто його функціональною домінантою. Останніми можуть бути не тільки основні
функції даного жанру, тобто денотативна або експресивна, але і
функції, які для нього мало характерні (наприклад, поетична).
Найяскравішим прикладом такої функції є використання у статтях такого стилістичного прийому, як метафора.
Проблема заміни образу, що лежить в основі тієї або іншої
метафори, дещо ускладнюється в тих випадках, коли вона
спричиняє додаткові смислові зрушення:
But he is soaring into this world of fantasy because in the real
world his policies are getting such а bashing from the working
people [3].
Але він вважає за краще вітати у хмарах, тому що на землі
його політика зустрічає різку відсіч зі сторони робітників [4].
Орієнтуючись на більш звичний для українського читача
образ, ми перетворимо soaring into this world of fantasy на
«витати в хмарах». Проте відразу ж виникає необхідність в
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додаткових перетвореннях. Адже в англійському тексті this
world of fantasy протиставляється the real world. Оскільки в
тексті більше не фігурує «вигаданий світ», то і згадка
«реального світу» втрачає всякий сенс. Необхідне інше
зіставлення («у хмарах» — «на землі»). Таким чином, заміна
одного образу зумовила заміну іншого. Такого роду
перетворення можна назвати експресивно-стилістичною
адаптацією.
Переклад газетно-інформаційних матеріалів – творчий
процес, який вимагає від перекладача знань певних
особливостей цього жанру. Саме тому дане дослідження
видається перспективним й надалі.
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Вікторія Гритчук
Науковий керівник – доц. Суродейкіна Т.В.
Проблема визначення явища термінології
в англійській мові
На думку відомого термінолога Т. Л. Канделакі, питання термінології відіграє одну з найважливіших ролей у сучасній лінгвістиці і зацікавлює багатьох науковців. Об’єднання та взаємодія різних наук вимагає посиленої уваги лінгвістів до питань
термінознавства та дослідження функціонування термінологічних структур у різних сферах людської діяльності [1, c. 3]
Зі зростанням людських знань і розвитком ідей, а також їх
зміною, з’являються нові назви, спеціальні слова, для позначення цих відносин і речей. Кожне нове наукове відкриття потребує
певного найменування як засобу вираження логічної уяви про
поняття. Кожна галузь знань має свою термінологічну систему.
Науку, яка вивчає термінологічну лексику, називають «термінознавством».
Проблеми термінології вивчали вітчизняні та зарубіжні дослідники, зокрема В.Виноградов, В. Лейчик, Г. Винокур,
Б. Головін, Т. Кияк, В. Даниленко, К. Кусько, А. Крижанівська,
Е. Жильбер, А. Ширмер, Й. Сміт, Ф. Дорнер та інші.
Б.Н. Головін пише: "Термін - це окреме слово чи утворення
на базі іменникового підрядного словосполучення, яке позначає
професійне поняття і призначене для задоволення специфічних
потреб спілкування в галузі певної професії (науковій, технічній, підприємницькій, управлінській)" [2, c. 276].
Термін може існувати лише як елемент терміносистеми, якщо під останньою розуміти впорядковану сукупність термінів,
які адекватно висловлюють систему понять теорії, що описують
певну спеціальну сферу людських знань чи діяльності [3, c. 36].
Англійська мова, як і будь-яка інша мова, пристосовується до
найрізноманітніших потреб означення. Термін – явище досить
складне та дискусійне. Не існує конкретного визначення терміну. Через це в лінгвістиці існує чимало найрізноманітніших
спроб його визначення.
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Метою даної статті є визначення самого поняття «термін»,
його ролі в лінгвістиці, огляд основних структурних та функціональних особливостей термінів medication.
Завдання, яке ми поставили досягти, полягало в аналізі
термінології та досліджені основних шляхів термінотворення.
Теоретична цінність даної роботи полягає в тому, що матеріали та результати досліджень багатьох вчених в галузі термінології було узагальнено і це дало змогу проаналізувати деривацію
в терміносистемі medication.
Сучасна мова науки і техніки висуває до термінів кілька вимог. Ці вимоги різні, однак, як бачимо з більшості досліджень,
найхарактернішими вимогами є: системність терміна; умотивованість; незалежність від контексту; однозначність; точність та
лаконічність.
Дослідники приділяють особливу увагу структурі терміна,
наводячі численні класифікації. Зокрема, їх поділяють на: прості
(switch, therapy), складні (pharmacokinetics, phenochromocytoma),
терміни-словосполучення (partial agonist, placebo effect), терміни-абревіатури (PRN – за необхідністю, INN – міжнародна непатентована назва).
Отже, термінологія сьогодні відіграє велику роль, ми визначаємо поняття термін як окреме слово, яке позначає професійне
поняття. Ми стверджуємо, що системність є однією з найбільш
важливих умов існування терміна.
Список літератури:
1. Канделаки Т. Л. Семантика и мотивированность терминов /
Т. Л. Канделаки. – М. : Наука, 1977. – 198 с.
2. Лейчик В. М. Терминология информатики (теоретические и практические вопросы) / В. М. Лейчик, И. П. Смирнов, И. М. Суслова //
Итоги науки и техники. Сер. Информатика / ВИНИТИ. — М., 1977. —
Т. 2. — 138 с.
3. Головин Б. Н. Основы культуры речи : учеб. пособ. / Б. Н. Головин.
– М.: Высш. шк., 1980. – 335 с.

68

Лілія Грицанюк
Науковий керівник – доц. Гнатковська О.М.
Гендерні особливості вживання особових займеннків
в авторському художньому дискурсі
Дослідження присвячено гендерним особливостям вживання
особових займенників у художньому дискурсі. До визначних
досліджень проблем взаємодії гендеру та дискурсу належать
праці Р. Лакофф, Д. Таннен, Р. Водак, Дж. Вуд та ін. Усе це яскраво свідчить про актуальність обраної теми.
Мета статті – детально проаналізувати гендерні особливості
вживання особових займенників в авторському художньому
дискурсі. Об’єкт дослідження становлять особові займенники в
англійському художньому дискурсі, предмет дослідження – кількісні закономірності вживання особових займенників в художньому дискурсі автора-жінки та автора-чоловіка. Матеріалом
дослідження є 1879 особових займенників, виокремлених з дискурсу оповідань К. Менсфілд та О. Генрі.
Займенник – самостійна частина мови, яка вказує на речі та
їх ознаки, не називаючи їх прямо. Особові займенники вказують
на особу, якій належить висловлювання (I), або на осіб, до яких
вона себе відносить (we), на одну особу або на певну кількість
осіб, до яких звертаються (you), на особу чи предмет, про яких
говорять (he, she, it, they). Особовим займенникам англійської
мови властиві такі категорії:
-число (однина: I, you, he/she/it; множина: we, you, they);
-особа (І: I, we; ІІ: you; ІІІ: he/she/it, they);
-відмінок (називний: I, you, he/she/it, we, you, they; об’єктний:
me, you, him/her/it, us, you, them) [3, c. 67].
В оповіданнях К. Менсфілд загальна кількість особових займенників – 1353, з них ужитих у називному відмінку, – 69.3%,
та в об’єктному – 30.7%, а у творах О. Генрі – 526 (70.7% у називному та 29.3% в об’єктному). Порівняємо особливості вживання особових займенників у називному відмінку в дискурсі
оповідань К. Менсфілд та О. Генрі:
Займенник першої особи однини ‘I’ складає 11.9% в оповіданнях К. Менсфілд та 15,5% в оповіданнях О. Генрі, наприклад: ‘I ran to the book-stall’ [1], ‘I pulled the collar’ [2]. Займен69

ник другої особи однини ‘you’ становить 0.8% в оповіданнях
К. Менсфілд та 2.8% в оповіданнях О. Генрі, наприклад: ‘Well,
you couldn't be sorry for a young fellow like that’ [1].
Відносна кількість займенника ‘he’ – 13.1% в оповіданнях
К. Менсфілд і 31.3% – в оповіданнях О. Генрі, а займенників
‘she’ та ‘it’ – 29.8% та 11.4% і 6,5 % та 7,9 % відповідно. Ці займенники анафоричні. Можемо навести такі приклади анафор:
‘Denver has been trying to do me. He thought I tipped him off for the
other raid [2]; Rosabel bought a bunch of violets, and that was practically the reason why she had so little tea…’ [1]; A white handkerchief, spotted with red – it looked as though his nose had been bleeding on it—was knotted round his throat’’ [1]. Гендерних відмінностей у вживанні типів анафоричних антецедентів не виявлено,
різницю знаходимо лише у кількості випадків анафор (101 у
К. Менсфілд і 54 – у О. Генрі).
Займенник першої особи множини ‘we’ складає 40% у творах
К. Менсфілд і тільки 0.2% – в оповіданнях О. Генрі, наприклад:
‘We crept out of the station I saw a poster advertising the
Athenaeum’ [1]. Вживання займенника другої особи множини
‘you’ не спостерігалося. Кількість займенників третьої особи
множини ‘they’ становить 6.3% та 3.8 %, наприклад: ‘Yes, they
want the tickets’ [1].
Отже, можна підсумувати, що жіночому авторському дискурсу
більш властива референція на осіб, до яких автор себе відносить
(we), на осіб жіночої статі (she) та групи осіб (they), чоловічому –
референція на осіб чоловічої статі (he) та на осіб, до яких звертаються (you), різниця у частотності вживання референції на осіб, яким
належать висловлювання (I), на неживі предменти та явища (it) автором-жінкою та автором-чоловіком незначна.
Cписок літератури
1. Mansfield K. Short stories [Electronic resource] – Access mode :
http://www.katherinemansfieldsociety.org/short-stories-by-katherinemansfield.
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Олена Груніна
Науковий керівник – асист. Худик К.Г.
Лексичні та жанрово-стилістичні труднощі
перекладу наукового стилю
Процес перекладу як міжмовної комунікації та засобу обміну
культурними надбаннями різних націй відбувається постійно,
оновлюючи та розширюючи світогляд, приводячи його у відповідність до потреб людей та змін, що характеризують сучасний
розвиток суспільства. Сучасний переклад розглядається у контексті не лише лінгвістичних, а й інтернаціональних питань.
Зростаючі наукові контакти з англомовним світом та збільшення
обсягів перекладу англійських наукових текстів свідчать про
потребу детального вивчення способів перекладу наукового
стилю. Тому особливого значення набуває вивчення особливостей перекладу англомовних текстів наукового стилю українською мовою, що зумовлює актуальність запропонованого дослідження.
Метою цієї розвідки є виявлення лексичних та жанровостилістичних труднощів перекладу наукового стилю.
Як правило, дослідники виокремлюють такі лексичні труднощі науково-технічного перекладу: багатозначність слів (термінів) та вибір адекватного словникового відповідника або варіанта перекладу слова (терміна), особливості вживання загальнонародних слів у науково-технічних текстах, правильне застосування того чи іншого способу перекладу лексики, визначення
межі припустимості перекладацьких лексичних трансформацій,
переклад термінів-неологізмів, абревіатур, такі «фальшиві друзі» перекладача, як псевдоінтернаціоналізми, лексикалізовані
форми множини іменників та терміни-омоніми, етноспецифічна
лексика і етнонаціональна варіантність термінів, іншомовні слова і терміни в англійських науково-технічних текстах, різного
роду власні імена і назви (фірм, установ і організацій) тощо [1,
c. 53].
Серед жанрово-стилістичних труднощів перекладу англійських наукових текстів українською мовою варто назвати переклад метафоричних термінів, образної і необразної фразеології,
кліше і розмовних лексичних елементів, що вживаються в нау71

кових і технічних текстах, особливості вживання в письмових
текстах англійського особового займенника І, жанрові особливості науково-технічних текстів (інструкцій, технічних умов,
патентів тощо) тощо [2, c. 118].
Причинами існування лексичних труднощів перекладу перш
за все є розбіжності в картині світу англійської і української мов
(тобто розбіжності у членуванні дійсності за допомогою номінативних елементів), особливості багатозначності англійських і
українських слів, відсутність у мові перекладу відповідників
нових термінів, особливості словотвору і термінотворення в
англійській та українській мовах.
Серед причин, що зумовлюють існування жанровостилістичних проблем науково-технічного перекладу, слід назвати певні розбіжності у стилістичних і жанрових нормах подання інформації в науково-технічних текстах англійською і
українською мовами, особливості вживання слів і сталих образних і необразних словосполучень тощо [3, c. 52].
Головними шляхами розвʼязання зазначених проблем перекладу є, по-перше, належна ідентифікація таких проблем, подруге, знання і вміння застосування адекватних способів і прийомів перекладу лексичних елементів, словосполучень і фразеологічних одиниць, по-третє, прагматична адаптація тексту оригіналу під час перекладу і, по-четверте, формування сталих навичок подолання різного роду лексичних, термінологічних і
стилістичних труднощів перекладу з урахуванням норм української мови та жанрових норм культури мови оригіналу.
Список літератури
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Ольга Губка
Науковий керівник – доц. Лех О.С.
Семантичні особливості прикметників розміру
в німецькій мові
У сучасному мовознавстві приділяється значна увага вивченню
лексики як системи, початок якому було покладено видатним німецьким вченим Й. Тріром. Дослідження лексико-семантичних
груп, зокрема ЛСГ параметричних прикметників – актуальне завдання сучасної лінгвістики (В. Левицький, Т. Линник,
В. Архелюк, О. Соловйова, А. Андрусь, О. Лех). Значення «розміру» серед інших значень прикметників найбільш уживане тому,
що воно відображає одну з рис та ознак речей матеріального світу
– їх існування у просторі.
На основі семантичної ознаки «той, що характеризується певним розміром» нами виділена ЛСГ параметричних прикметників:
beachtlich, bedeutend, dick, erwachsen, geräumig, gewaltig,
gigantisch, groß, hoch, lang, riesig, stark, umfangreich, ungeheuer,
voluminös, weit, bescheiden, dünn, eng, gering, klein, knapp, kurz,
moppelig, niedrig, schmal, schwach, winzig, zierlich. Для виокремлення ЛСГ опрацьовані три словники: Duden. Deutsches Universalwörterbuch (2003);; Klappenbach R., Steinitz W. Wörterbuch der
deutschen
Gegenwartssprache
(1978);
Wahrig.
Deutsches
Wörterbuch(2001).
Шляхом компонентного аналізу словникових дефініцій виявлено такі семи, які вміщує прикметник «groß»: «великий за віком»
(große Kinder); «гідний подиву, успішний» (großer Tat); «протяжність, обсяг» (großes Haus); «тривалість» (große Dauer); «значний
за кількістю» (große Firma); «сильний, інтенсивний» (große Lust,);
«авторитетний, керівний» (große Ehre); «розкішний» (große Feier);
«особливий, відомий» (großer Künstler); «ñóòòºâèé, ³ñòîòíèé» (große
Rolle); «благородний» (großes Herz); «важливий» (große
Bedeutung).
У семантиці прикметника klein можна зустріти такі семи: «незначний за розміром» (auf kleiner Flamme kochen); «слабкий»
(Kleine Hilfe); «короткий» (in kleiner Zeit); «вузький» (kleine
Strassen); «молодий» (der kleine Junge); «нетривалий» (einen
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kleinen Moment); «незначний, скромний, простий, стриманий» (der
kleine Mann).
З 28 одиниць ЛСГ параметричних прикметників нами визначена їх структура: ЛСГ-домінанти групи – groß klein; ядро складу –
lang, hoch, stark, weit, kurz, knapp, schwach; основний склад – riesig,
dick, eng, dünn, schmal; периферія – bedeutend, ungeheuer, gering,
zierlich, umfangreif, geräumig, winzig.
Аналіз синтагматичних зв'язків між параметричними прикметниками та семантичними підкласами іменників показав, що прикметник klein утворює стандартні зв'язки переважно з розрядами
іменників, що характеризують людину як біологічну, соціальну і
характерологічну істоту (2=45,27; К=0,03). Стандартні синтагматичні зв'язки лексеми klein з категоріями істот (власні назви, людина за віковою, родинною, статевою ознаками, людина за професією, родом занять, національністю, титулом, соціальним становищем) характеризуються високим показником сили зв'язку
(2=24,01; К=0,06). Прикметнику groß властиві стандартні зв'язки,
насамперед, з підкласами іменників на позначення абстракцій
(2=93,18; К=0,05) та іменниками, що характеризують людину як
біологічну та соціальну істоту (2=16,94; К=0,05). Найбільш високим виявився зв'язок з іменниками на позначення абстрактних
понять. Прикметник lang виявив високі показники сили зв'язку з
підкласами іменників на позначення часу, відрізків часу, доби,
пори року, одягу та взуття, зовнішності людини (2=66,68;
К=0,13); а прикметник hoch – з іменниками, що позначають абстракції, масштаб, вагу, міру довжини, площі, об'єму, маси, кількість, багатство, цінність, вартість, фінанси, гроші (2=36,28;
К=0,07). Прикметник kurz має сильні синтагматичні зв'язки з
іменниками, що позначають час, відрізки часу, одяг та взуття, дії,
вчинки, процеси, одиниці мови та мовлення, зовнішність людини
(2=278,6; К=0,23). Лексична сполучуваність прикметників розміру досліджується нами у подальшому в прозових, публіцистичних
та поетичних текстах.
Список літератури
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Христина Драганчук
Науковий керівник – доц. Бялик В.Д.
Особливості перекладу конструкцій пасивного стану
при перекладі з англійської на українську мову
Переклад пасивних конструкцій українською мовою завжди
був актуальною темою для вивчення. Проблеми перекладу
конструкцій у пасивною стані в сучасних мовах приваблюють
увагу багатьох дослідників.
Пасивною формою (пасивного стану) ми називаємо таку
конструкцію, при якій підмет не є дійовою особою (або
предметом), а саме піддається дії з боку доповнення ( при цьому
доповнення може лиш матися на увазі, не будучи виражено в
пропозиції). Присудок у пасивній формі складається з
допоміжного дієслова to be у відповідній формі та
дієприкметника минулого часу. С. А. Дубинка і А. Г. Торжок
розглядають можливості перекладу пасивних конструкцій. У
пасивній конструкції вживаються дієслова to ask, to allow, to
permit, to award, to deny, to give, to forgive, to refuse та інші, які
виконують у пасиві функцію присудка з прилеглим до нього
прямим додатком і позначають дію, спрямовану на підмет і на
прямий додаток. Українською мовою дієслова в пасивному стані
перекладаються:
1.Дієсловом з часткою -ся (-сь): His voice was heard at the
door. – Біля дверей почувся його голос.
2. Сполученням дієслова бути з дієприкметником пасивного
стану минулого часу: Where did you get the pies which were found
in your room? – Де ви дістали ті примірники, які були знайдені у
вашій кімнаті?[1].
3. Дієсловом в активному стані в неозначено-особових
реченнях: This invention is very much spoken about. – Про цей
винахід багато говорять.
4. Якщо в реченні з дієсловом у пасивному стані вказано
суб’єкт дії, його можна перекласти українською мовою
особовим реченням з дієсловом в активному стані: He was told
the news. – Йому повідомили новину.
У багатьох випадках англійські пасивні конструкції
передаються у перекладі українськими дієсловами із суфіксом 75

ся. Але якщо підмет означає особу або предмет, що виконує дію,
то дієслово-присудок вживається у формі дійсного стану: The
sun attracts the planets. – Сонце притягає планети.
Якщо ж підмет означає особу або предмет, що піддається дії
з боку іншої особи або предмета, то дієслово-присудок
вживається у формі пасивного стану: The planets are attracted by
the sun. – Планети притягуються сонцем.
Важливо пам’ятати, що при перекладі українською мовою
можна або зберегти пасивну форму, або замінити її активною.
Деколи пасивні конструкції служать одночасно двом
вказаним цілям, щоб поставити у центрі висловлювання об’єкт
дії і щоб можна було не вказувати суб’єкта дії: He rose to speak
and was wormly greeted be the audience. – Він встав, щоб взяти
слово, і присутні тепло привітали його.
При перекладі українською мовою немає ні можливості, ні
необхідності намагатися зберегти єдиний підмет. Слід
зазначити, що використання пасиву при подвійному керування
дуже характерне і поширене явище в англійській мові. В
українській мові таке не допускається. Наприклад: This
conspiracy against peace was hatched in and directed from London
and Washington. – Ця змова проти миру, виношена в Лондоні та
Вашингтоні, здійснювалася під їх керівництвом [2].
Підводячи підсумки, можна зазначити, що сфера
застосування пасивного стану в англійській мові набагато
ширша, ніж в українській, унаслідок того, що значно більша
кількість англійських дієслів здатні виражати категорію
пасивного стану. Звідси і виникає розмаїття можливостей
передачі українською мовою англійські пасивні конструкції.
Список літератури
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Науковий керівник – доц. Суродейкіна Т. В.
Морфологічні особливості конституентів
ЛСП «Footwear»
Мета
дослідження
–
розкрити
лексико-семантичні
особливості мовних засобів презентації лексико-семантичного
поля (ЛСП) «Footwear».
Ідеї та принципи семантичного аналізу мови виникали і
складались поступово. Формулювання цих ідей та принципів ми
знаходимо в працях О. О. Потебні, В. Порціга, Й. Тріра,
Г. Іпсена та інших науковців. Основоположником методу семантичного поля вважається німецький вчений Й. Трір, який розглядав мову окремого періоду як сталу та відносно замкнену
систему, в якій слова мають певний зміст, і цей зміст залежать
від інших слів, поєднаних із ними.
У сучасній лінгвістиці лексико-семантичне поле – це семантико-парадигматичне утворення, що має певну автономність і
специфічні ознаки організації: спільну нетривіальну частину у
тлумаченні, ядерно-периферійну структуру, існування зон семантичного переходу [3, с. 78].
Лексико-семантичні поля відносно автономні, бо пов'язані
між собою, що засвідчується багатозначними словами, які
різними значеннями входять до різних полів. ЛСП «Footwear» в
англійській мові пов’язане з такими полями, як: Shopping, Fashion, Sports, Culture, Seasons and Weather, Materials, Male/ Female/Unisex, Profession завдяки наявності спільних контактів.
Отже, лексико-семантичні поля характеризуються зв'язком
слів або їх окремих значень, системним характером цих зв'язків,
що забезпечує безперервність смислового простору [1, с. 92].
Зокрема, у ЛСП «Footwear» ми виокремлюємо такі компоненти: підполе спортивного взуття (sport footwear), підполе домашнього взуття (indoor footwear), підполе національного взуття
(traditional footwear), підполе сезонного взуття (seasonal
footwear), підполе спеціального взуття (specific footwear) тощо.
Лексико-семантичне поле складається з ядра, ядерної та
периферійної зони. До центру входять найуживаніші слова з
яскравим інтегральним значенням, периферія характеризується
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значно меншою частотністю вживання, стилістичною забарвленістю значення. Поле має певні властивості та розвивається в
двох напрямках, може мати синонімію чи антонімію в середині
своєї структури. Наприклад, у рамках аналізованої лексики ЛСП
«Footwear» до синонімів можуть бути віднесені такі слова, як:
wellingtons – rubber boots, top boots, gummies; football boots –
cleats, soccer shoes. У межах антонімічної групи виділяємо протиставлення: high heel shoes – flat heel shoes, open-toe shoes –
closed-toe shoes.
Розглядаючи будову семантичного поля, аналізуємо категорії
ядра та периферії [2, с. 65]. При цьому визначаємо такі ядерні
компоненти ЛСП «Footwear»: shoe (athletic shoes, court shoes,
casual shoes), boot (pull-on boots, side-zip boots, jean boots), sandals (Roman sandals, T-Bar sandals, high heel sandals), slippers
(slip-on slippers, closed slippers, opera slippers), heels (high heels,
kitten heels, chunky heels). Акцентуємо увагу на периферійних
елементах, які з іншими семантичними полями утворюють лексико-семантичну цільність мовної системи.
Отже, підсумовуючи проведений аналіз літератури, ми
приймаємо наступні визначення:
● семантичне поле – це сукупність мовних одиниць, які
об’єднані спільністю значень і є предметною, понятійною або
функціональною подібністю явищ, що ними позначаються;
● лексико-семантична група (ЛСГ) – це сукупність слів, які
належать до однієї частини мови і об’єднані внутрішньомовними зв’язками на базі взаємообумовлених та взаємопов’язаних елементів значення. Члени ЛСГ пов’язані певними
семантико-парадигматичними відношеннями.
Список літератури
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Юлія Дячук
Науковий керівник – асист. Панаськов А.В.
Активізації взаємодії між комунікантами на уроках
англійської мови в середній школі
Дана робота присвячується вивченню активації взаємодії між
комунікантами на уроках англійської мови в середній школі.
Мета дослідження – визначити важливість комунікації учнів на
уроках англійської мови.
Комунікативний метод дуже багатоаспектний. У науці цей
метод
визначається
як
система
функціонально
взаємозумовлених, частково методичних принципів, які
об’єднані єдиною, стратегічною ідеєю, спрямованою на навчання будь-якому виду мовленнєвої діяльності.
Вважається, що наближення до потреб комунікації можливе
лише при врахуванні системи мовленнєвих засобів і відповідної
організації матеріалу за допомогою ситуацій та мовленнєвих
завдань. Ситуації стимулюють учнів до комунікативновмотивованого виконання мовленнєвих дій. Навчальна мовна
ситуація розглядається як «сукупність життєвих умов, що спонукають до висловлення думок і використання при цьому мовного матеріалу» [1, с. 143]. У навчальному процесі використовують як природні, так і спеціально створені (штучні)
мовленнєві ситуації. Існують такі типи ситуацій: стимулюючі,
дублюючі, репродуктивні навчально-мовленнєві, ситуації на
заміну, поширювально-підстановчі, перетворюючі навчальномовленнєві та комбінуючі навчально-мовленнєві ситуації.
Найчастіше на уроках англійської мови використовується такий вид комунікації, як діалог. Діалог – це така вид мовлення, у
процесі
якого
відбувається
безпосередній
обмін
взаємопов’язаними і взаємозумовленими висловлюваннями [2,
с. 28-29].
Існують комунікативні та психологічні особливості
діалогічного мовлення. Найважливіша особливість діалогічного
мовлення – комунікативна – виконує такі функції: запит
інформації, повідомлення інформації, пропозиції та поради,
обмін думками та враженнями, взаємопереконання чи
обґрунтування своєї позиції. Специфікою діалогічного мовлення
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є його психологічна сторона. Однією з найважливіших
психологічних особливостей діалогічного мовлення – його
ситуативність [3, с. 34].
Характерними особливостями діалогічного мовлення є
емоційна забарвленість та спонтанність. Існують також
функціональні типи діалогів, такі як діалог-розпитування,
діалог-домовленість,
діалог-обмін
враженнями,
діалогобговорення або дискусія.
На уроці іноземної мови також використовуються рольові
ігри, що сприяє оволодінню мовою в цікавій формі. Існує так
звана технологія рольової гри, яка складається з таких етапів:
етап підготовки, етап пояснення, етап проведення, етап аналізу
й узагальнення.
Рольові ігри можуть мати різну навчальну мету, наприклад:
ігри з аудіювання, лексичні ігри, орфографічні ігри. Рольові ігри
є ефективним засобом розвитку комунікативних умінь. Їх просто необхідно включати в процес навчання. Важливо давати
учням можливість самовираження через рольові ігри, тоді учні
вносять елементи природності й безпосередності, які супроводжують реальні ситуації спілкування [4, с. 140]. Учні проявляють
більшу активність і зацікавленість у ході проведення ігор, стають енергійними й задоволеними, одержують позитивні емоції і,
найголовніше, розвивають знання з іноземної мови.
Отже, ми ознайомились з комунікативними методами роботи
на уроці в середній школі та дослідили важливість використання
різних видів комунікацій при вивченні англійської мови.
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Наталія Забарило
Науковий керівник – асист. Лукащук М.В.
Етимологія давньоанглійських дієслів мовлення
Давньоанглійська мова виникла внаслідок розвитку діалектів північногерманських племен, що переселилися в V ст. до
Британії і злилися з кельтським населенням. Вона характеризувалася розвиненою системою голосних, дифтонгів, палаталізацією приголосних, флективною будовою, вільним порядком
слів, морфологічною диференціацією частин мови, добре розвиненою системою словотворчих афіксів, продуктивним словоскладанням. Лексичний склад – в основному давньогерманський, з незначними кельтськими і латинськими запозиченнями.
Розглянемо два основні давньоанглійські дієслова, що виражають процес мовлення в їх історичному розвитку:
1) Дієслово to say походить від давньоанглійського sęcgan,
яке відповідає давньофризькому sega, sedza, старосаксонському
– seggian, середньонизькогерманському – seggen, давньовисокогерманському – sagên, давньонорвезькому – segja, а також
реконструйованому давньотевтонському – *sagǣjan, *sagjan, і
претевтонському – *sokēi-.
Основними значеннями дієслова to say було вимовляти, промовляти. Використовувалося автором книги і для цитування. В переносному значенні означало "вказувати", "пропонувати":
We ãe-hyrdon hine secgan ic to-wurpe þis hand-worhte tempel
(c. 1000 Ags. Gosp. Mark xiv. 58 ) [1].
Часто to say вживалося з давальним відмінком у значенні
"проголошувати" або "заявляти" (факт, думку, намір, точку зору):
Se engel hire sæãde þæt heo sceolde modor beon hire Scyppendes
(971 Blickl. Hom. 9 ) [4].
Цікавим було вживання дієслова to say на ранньому етапі
розвитку сучасної англійської в рукописних книгах, з метою
вказати виправлення помилки, не викреслюючи її і, таким чином, не спотворювати сторінки:
Bought of M. N. I say Sold M. N. (1793 Nemnich Comptoir-Lex.,
Engl.) [2].
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Ще одним значенням дієслова to say було "значити", "означати", яке сьогодні вважається застарілим:
Cantica canticorum, ðæt seãþ on Englisc ealra sanga fyrmest (с.
1000 Ælfric De Vet. Test. Gr.) [1].
2) Дієслово to tell походить від давньоанглійського слова
tęllan, яке було спорідненим з давньофризькими talja, tella, давньосаксонським – tęlljan. Англи вживали дієслова tęlest, tęleð в
теперішньому часі, а talde, ãetald в минулому та як дієприкметник минулого часу.
Основним значенням дієслова to tell було згадувати, розказувати, розповідати, оголошувати, робити відомим:
Do ðæs lean to ðæm forsprecenan goodum þe ic þe ær tealde on
þære þriddan bec (с. 888K. Ælfred Boeth. xxxvii. §2 )[1].
Зустрічалося також у значенні розповідати чи звітувати про
факти, вчинки, події:
Þeah ic hit lengre telle (c. 1090 O.E. Chron. an. 1085) [3].
Серед значень давньоанглійського дієслова to tell було також
підраховувати загальну кількість або вартість (грошей, речей):
Hu ne sytt he ærest & teleð þa andfengas þe him behefe synt (c.
1000 Ags. Gosp. Luke xiv. 28 ) [1].
В середньоанглійський період розвинулося значення оголошувати, заявляти офіційно чи публічно:
Woleth ȝe not telle in Geth, ne telle ȝe in Aschalon (1382 Wyclif 2
Sam.) [2].
Отже, проаналізувавши давньоанглійські дієслова to tell і to say,
можна дійти до висновку, що вони мали загальновживані відповідники в інших германських мовах, значення яких під впливом
один одного та інших факторів, в процесі історичного розвитку,
доповнювалися, змінювалися, з’являлися нові та зникали старі. Проте їх основні, первинні значення збереглися і до сьогодні.
Список літератури
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Науковий керівник – доц. Львова Н.Л.
Маркери інтертекстуальності в сучасному
англійському газетному дискурсі
Тенденція сучасної лінгвістики до проведення комплексних
досліджень зумовлює величезну зацікавленість вивченням інтертекстуальності. Існуючи як універсальна текстова категорія
та водночас основний принцип сучасної культури постмодернізму, інтертекстуальність усе ще не отримала повного та несуперечливого висвітлення у працях дослідників. У сучасній лінгвістиці інтертекстуальність розуміють як текстову категорію
(Р. де Богранд) і досліджують переважно з погляду засобів її
реалізації у конкретних текстах (О. Ю. Абрамова, С. Т. Золян,
О. Д. Нефьодова, В. В. Рижкова, А. Є. Супрун, А. О. Тютенко,
Н. О. Фатєєва). Проте, незважаючи на суттєвий науковий доробок, отриманий у різний час у межах даної проблематики, деякі
питання інтертекстуальності залишилися невисвітленими, що
складає актуальність проведеного дослідження.
Мета цієї розвідки – виявлення особливостей реалізації текстової категорії інтертекстуальності в сучасному англо-мовному
газетному дискурсі.
Матеріалом дослідження слугував корпус зі 23 алюзій та 35
цитат як маркерів інтертекстуальності. Цей корпус отримано
методом суцільної вибірки з текстів сучасних англійських газетних статей.
Теорія інтертекстуальності займається дослідженнями тексту
в аспекті засобів вербалізації міжтекстових зв’язків. У цьому
сенсі інтереси теорії інтертекстуальності перетинаються з інтересами лінгвістики, зокрема, сучасної лінгвістики тексту та лінгвостилістики, оскільки саме лінгвістика визначила текст як
один із пріоритетних об’єктів дослідження.
І. В. Арнольд пропонує таке визначення інтертекстуальності:
«Під інтертекстуальністю розуміється включення в текст або
інших цілих текстів з іншим суб’єктом мовлення, або їхніх фрагментів у вигляді маркованих або немаркованих, перетворених
або незмінних цитат, алюзій та ремінісценцій» [1, с. 346].
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Н. О. Фатєєва, спираючись на надбання попередників і розглядаючи інтертекстуальність як феномен, без урахування якого
смисл художнього тексту залишається незрозумілим, пропонує
власну теорію інтертекстуалізації. На думку вченої, у дослідженнях тексту слід брати до уваги два види інтертекстуальності: авторську та читацьку. Саме такий підхід дасть можливість
повною мірою розкрити характер «діалогу» двох концептуальних систем [2, с. 218].
Наведемо приклад алюзії на важливий для американців символ – національний меморіал Рашмор (The Mount Rushmore):
What is the point and purpose of the President's orations? Can
Barack Obama talk his way onto Mount Rushmore? (Daniel Henninger. Obama and the Speech).
Наведемо приклад цитати з промови Президента США Барака Обами:
On Sunday, Barack Obama stood before the graduates of Ohio
State and exhorted them to pour their energies and new knowledge
into ... politics. His speech referred once to salaried work: The job
market, he said, is “steadily healing.” An adverb fronting a gerund;
talk doesn’t get any weaker than that (Daniel Henninger. Meet Generation Jobbed).
Основним джерелом алюзій у газетному дискурсі виступають
суспільно-політичні поняття (73,9%), Біблія – 8,7%, твори письменників – 4,3%, соціокультурні явища – 13,1%. Основним джерелом цитат виступають праці фахівців у відповідних галузях
(60%), Біблія – 8,6%, промови президента Барака Обами – 8,6%,
інформаційні джерела – 5,7%, свідчення пересічних громадян –
5,7%, художні та музичні твори – 11,4%.
Список літератури
1. Арнольд И. В. Объективность, субъективность и предвзятость в
интерпретации художественного текста / И. В. Арнольд // Семантика.
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Оксана Зайцева
Науковий керівник – доц. Єсипенко Н.Г.
Особливості індивідуального стилю Е. Хемінгуея
Варіанти, чи різновиди літературної мови, зумовлені різними
сферами спілкування, називаються функціональними стилями
мови.
Для більшості сучасних мов можна виокремити такі функціональні стилі: розмовний, науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, літературно-художній [1, с. 85].
Поняття "стиль" у ході історії розвитку культури набуло мистецтвознавчого та філологічного розуміння, в якому виокремились лінгвістичне та літературознавче значення терміна. Єдиного термінологічного значення терміна «стиль» не існує. Стиль
вважають універсальною категорією, оскільки саме поняття
стилю виникає в давні часи, а наука по-різному наповнює смислом цей термін, трактуючи стиль досить широко в різні періоди
історії культури. [3, с. 1].
Ернест Міллер Хемінгуей здобув широку популярність завдяки своїм романам та оповіданням, а також завдяки активному та наповненому пригодами життю. Його лаконічний та насичений стиль оповіді відіграв значну роль у літературі XX століття.
Текст створюється для того, щоб об'єктивувати думки автора,
втілити його творчу задумку, передати знання і уявлення про
людину і світ, винести ці уявлення за межі авторської свідомості
і зробити їх здобутком інших людей. Таким чином, текст не
автономний і не самодостатній – він основний, але не єдиний
компонент текстової (мовно-мисленнєвої) діяльності [2, с. 13].
Літературні критики відносять Хемінгуея до письменниківреалістів. Тема війни займала значне місце у творчості письменника. Він знав, що таке війна із власного досвіду. Його письменницька біографія починається з окопів першої світової війни
на італійсько-австрійському фронті. Е. Хемінгуей називав війну
брудним смертоносним злочином. Війну автор змалював безглуздою бойнею. У романі "The Bell" (1940), що належить до
другого періоду творчості письменника, учасники народно-
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революційної війни в Іспанії знайшли сенс, за що можна воювати – свободу народу.
В основі світоглядних концепцій війни та миру Е. Хемінгуей
ставив людиину, яку можна знищити, але не можна перемогти.
Правдивість стала основою його творчої манери. Однак її він
розумів не як натуралістичний опис, а як відтворення правди
силою письменницької уяви, що ґрунтується на спостереженні
життя. «В "Старому і морі", – зазначав Хемінгуей, – я намагався
створити реального старого, реального хлопчика, реальне море,
реальну рибу і реальних акул».
Серед характерних рис так званого «телеграфного стилю»
письменника дослідники називають точність і лаконічність мови, холодну стриманість в описах трагічних і екстремальних
ситуацій, конкретність художніх деталей, уміння опустити необов'язкове.
До особливостей стилю Хемінгуея також відносять широке
використання лейтмотивів [4]. Індивідуально-авторський стиль
Е.Хемінгуея є показником вищого ступеня розвитку творчої
особистості, який має поступальний характер. На його стиль
вплинули його життєвий досвід, майстерність володіння художнім словом, інтенції до розкриття головних героїв та сюжетної
лінії романів і коротких оповідань.
Перспективу подальших досліджень убачаємо в аналізі стилістичних засобів, використаних автором у його коротких оповіданнях.
Список літератури
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Богдана Залевська
Науковий керівник – доц. Мусурівська О.В.
Мовні засоби вираження гумору у збірці
Пелема Вудгауза “Неповторний Дживс”
Метою роботи є з’ясування механізму створення гумористичного ефекту у збірці Пелема Гренвіля Вудгауза “Неповторний
Дживс”. Складна природа та багатогранність гумору викликають зацікавленість як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників,
серед яких такі визначні науковці, як: Б. Дземідок, А.В. Карасик,
Шонь О. Б. та ін.. Матеріалом дослідження є текст збірки “Неповторний Дживс” загальним обсягом 272 сторінки.
Гумор (humor) – це вид комічного, що позначає незлобливонасмішкувате ставлення до об'єкта сміху, він поєднує глузливість і співчуття, зовнішньо комічне трактування та внутрішню
причетність до того, що здається смішним [1, с. 15]. Для визначення механізму створення гумористичного ефекту у збірці було
виявлено стилістичні засоби, які вносять у художній твір елемент комічності. Корпус досліджуваного матеріалу становив 99
одиниць.
У збірці оповідань “Неймовірний Дживс” представлені стилістичні засоби всіх рівнів. Особливо продуктивними тропами у
створенні комічного ефекту виявилися лексико-семантичні засоби. Тут знаходимо такі, що базуються на взаємодії прямого і
контекстуального значень: метафора (Bingo reported three days
later that Rosie M. Banks was the goods and beyond a question the
stuff to give the troops) [2, с. 5], метонімія (From what you tell me,
he’s by way of being the brains of the family) [2, с. 4], іронія (By
Jove! Not really?) [2, с. 28]; логічного й емотивного значень: епітет (everything’s nice and matey) [2, с. 58]; посиленні певної характеристики: порівняння (young Bingo dived like a homing rabbit)
[2, с. 3], перифраз (Old Little wasn’t able to give any practical
assistance at these banquets) [2, с. 6], евфемізм (nerve specialist)
[2, с. 28], гіпербола (he has been perpetually falling in love) [2, с. 3]
та мейозиc (Mr Little is certainly warm-hearted, sir) [2, с. 97]; алюзія (Soul’s Awakening done in pink) [2, с. 4]. Найменш популярним рівнем стилістичних засобів виявився фонетичний, що
більш характерно для поетичних творів. У збірці він представ87

лений лише одним випадком використання ономатопії (Oh, well,
tra-la-la!) [2, с. 14]. Синтаксичний рівень у творі втілюється у
таких стилістичних засобах, як повтори, градація та антитези.
Результати дослідження подано у таблиці.
Таблиця
Основні засоби реалізації комічного
Стилістичний засіб
Кількість
Відсоток%
іронія

18

18

гіпербола

18

18

епітет

18

18

порівняння

7

7

метафора

6

6

алюзія

6

6

повтори

6

6

мейозис

5

5

евфемізм

5

5

метонімія

3

3

градація

3

3

персоніфікація

1

1

ономатопія

1

1

Всього

99

100

Як бачимо, найважливішими засобами для створення комічного у збірці оповідань є іронія, гіпербола та епітет, а найменш
значимими – особливий вид метафори персоніфікація та ономатопія.
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Іванна Захарук
Науковий керівник – асист. Садовник-Чучвага Н.В.
Вираження роду через займенникові кореляції
в англомовному художньому дискурсі
Якщо в українській мові вираження категорії роду не складає труднощів, то в сучасній англійській мові ця проблема
досить суперечлива та розглядається з різних поглядів: згідно
з одним, такої категорії взагалі не існує, оскільки немає формальних засобів її вираження, за іншим – рід у сучасній англійській мові є лексико-граматичною або навіть “соціальною”
категорією [2, с. 380].
Мета нашого дослідження – вивчення родових кореляцій
на рівні художнього дискурсу. Наша гіпотеза полягає у тому,
що в сучасній англійській мові синтаксичний вид вираження
роду переважає над лексичним. Матеріалом дослідження слугує роман Клайва Люїса «The chronicles of Narnia: Prince Caspian».
Категорія роду проявляється у мові через різні види граматичних і лексичних засобів вираження. Розрізняємо внутрішній та референційний ряди. Внутрішній рід притаманний
певній лексичній одиниці постійно. В цьому випадку роди –
чоловічий, жіночий та середній – розглядаються як природна
особливість і виражаються лексично чи морфологічно: lion,
lioness, tom-cat, she-cat. Референційний рід виражається непрямо через кореляцію з he, she, it [3, с. 37].
Синтаксична категорія роду виражається в англійській мові через обов’язкову кореляцію іменників з особовими займенниками третьої особи однини, тобто є референційною. Ця
кореляція не завжди залежить від лексичного значення іменника, зміна у категорії роду можлива і часто вживана. Ця зміна називається нерегулярна кореляція [2, с. 350].
Говорячи про нерегулярну кореляцію, спостерігаємо явище
прономінальної транспозиції, яке є звичним для англійської
мови. Ця транспозиція впливає не тільки на істоти, а також на
неістоти. Під транспозицією розуміється функціонування тих
чи інших лінгвістичних одиниць – займенників – у ролі, що
не передбачена нормою чи мовною конвенцією. Ми розрізня89

ємо два види транспозиції: зростаюча спостерігається, коли з
неістот вживаються займенники he чи she. Коли живі особові
явища співвідносяться із займенником it, ми говоримо про
спадаючу транспозицію [1, с. 68]
Оскільки «The chronicles of Narnia: Prince Caspian» належить до дискурсу фентезі, в романі зустрічається певна кількість міфічних істот, наприклад: giants, fauns, dwarfs. Усі вони в романі чоловічого роду, але мають свої лексичні відповідники жіночого роду, наприклад: giant – giantess.
Серед кореляцій у романі простежуються випадки зростаючої транспозиції, наприклад:
The first tree she (Lucy) looked at seemed at first glance to be
not a tree at all but a huge man with a shaggy beard and great
bushes of hair. But when she looked again he was only a tree,
though he was still moving. You couldn’t see whether he had feet
or roots, of course, because when trees move they don’t walk on
the surface of the earth [4, с. 145].
Отже, можна сказати, що вживання родів не є для англійської мови уніфікованим, бо досить часто, особливо у фентезі, живі об’єкти трансформуються в неживі й навпаки.
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Інна Збіглей
Науковий керівник – асист. Вуєк О.Є.
Стилістичні особливості заголовків у сучасних англомовних ЗМІ
У відносно недавньому минулому полігоном для створення
норм слововживання була художня література, але в останні
роки ця роль по праву належить засобам масової інформації і
публіцистичному жанру, як найбільш близьким до розмовної
мови. Сучасні журналісти грають зі словами, перетворюють і
трансформують їх. Дедалі частіше у заголовках газет спостерігаємо використання журналістами різноманітних художньовиразних засобів, які привертають нашу увагу, інтригують, цікавлять і змушують звернутися до тексту статті.
Заголовок – це структурний елемент статті періодичного видання, який розташований безпосередньо перед статтею, займає
так звану сильну позицію. Завдяки цьому назва статті найперше
привертає до себе увагу і наперед формує уявлення читача про
те, що надруковане нижче. Через це заголовки є потужним засобом впливу на свідомість і світогляд читацької аудиторії [1].
Мета даного дослідження – визначення стилістичних фігур,
які найчастіше вживаються в заголовках сучасних англомовних
ЗМІ.
Предметом даного дослідження є стилістичні особливості заголовків у сучасних англомовних ЗМІ, об'єктом дослідження –
особливості використання стилістичних фігур у заголовках сучасних англомовних ЗМІ.
Матеріалом дослідження слугували назви заголовків статей у
таких засобах масової інформації, як The Guardian, The Daily
Telegraph.
Актуальність дослідження зумовлена тим, що до сьогодні остаточно не з’ясована роль заголовка у структурі тексту. Він був і
залишається предметом дослідження лінгвістів, літературознавців, журналістикознавців, психологів. Це доводить значущість,
першорядність заголовка у процесі сприйняття, розуміння художнього, публіцистичного, наукового та будь-якого іншого
твору.
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Як самостійна мовна одиниця газетний заголовок може розглядатися з точки зору його виразності, використання різних
стилістичних прийомів.
Серед фонетичних стилістичних прийомів і способів вираження найпоширенішими в газетних заголовках виявилися алітерація, ритм і рима, сприяючи виконанню заголовком рекламної (зокрема, інтригуючої) і оцінної функцій.
Серед лексичних стилістичних прийомів, що використовуються в заголовках, перше місце за частотністю займає епітет.
Оскільки в епітеті експліцитно виражається оцінка суб’єкта або
об’єкта дії і суб’єктивне ставлення автора або газети до інформації, що подається, то він поширений у жанрах публіцистичного характеру: Valuable Connections. Pityful Excuses [2].
Друге місце по частотності вживання належить метафорі:
HOP OFF, YOU FROGS[2]. Тут в першу чергу звертає на себе
увагу той факт, що тенденція до стандарту і експресії підтримується шляхом переважаючого вживання мовних (стертих) метафор, з одногo боку, і спробами оживити стертий образ, з другого.
Метонімія використовується в газетних заголовках рідше,
ніж такі стилістичні прийоми, як метафора та епітет. Наприклад:
Talks Between Washington and Moscow, Watergate Changed the
Politics, Israel-Palestine Conflict: Imposing Solutions [3].
Отже, з огляду на стилістичні особливості заголовків, можемо сказати, що в газетних заголовках найчастіше використовуються: фонетичні (алітерація, ритм і рима), лексичні (епітет,
метафора) та синтаксичні (паралельні конструкції).
Список літератури
1. Засоби впливу на свідомість читача у заголовках статей англомовних періодичних видань [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://dyplom.org.ua.
2. The Daily Telegraph, April 26, 2010 . [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://www.dailytelegraph.com.au.
3. The Guardian, April 26, 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу
: http://www.theguardian.com/uk.
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Римма Зеленько
Науковий керівник – доц. Сапожник І. В.
Семантичне поле «Fashion» у сучасній англійській мові
Мета дослідження – встановити й описати структурні і семантичні особливості лексем, що входять до лексикосемантичного поля «Fashion». Об’єктом нашого дослідження є
лексеми на позначення моди в сучасній англійській мові, обрані методом суцільної вибірки з лексикографічних джерел.
У лінгвістиці термін «лексико-семантичне поле» (далі –
ЛСП) вживають для позначення сукупності мовних одиниць, які
об’єднанні певною семантичною ознакою. І. М. Кобозева визначає ЛСП як сукупність мовних одиниць, об'єднаних спільністю
змісту, які відображають поняттєву, предметну чи функціональну подібність позначуваних явищ [1, с. 99]. Оскільки ЛСП є
складною мікросистемою, воно характеризується наявністю
ядра і периферії. Ядро – це семантичний компонент вищого порядку, який організовує навколо себе семантичне розгортання
групи [2, с. 138]. Cемеми слів, що перетинаються з ядерними
лексемами за окремими семами, утворюють периферію.
Проаналізувавши словникові дефініції лексеми «fashion»,
спостерігаємо її багатозначність: 1) манера поведінки, звичаї; 2)
річ, яка зараз модна; 3) смаки та погляди, що існують протягом
певного періоду часу, в певному суспільному середовищі; 4)
предмети, які відповідають цим смакам [3].
Унаслідок компонентного аналізу лексеми «fashion» було виокремлено 12 семантичних складників: dress, clothing,
adornment, shape, apparel, attire, mode, outfit, robes, style, way of
life, wardrobe. Лексеми на позначення одягу виявились
найчастотнішими компонентами, що дає підстави вважати, що
лексеми на позначення одягу складають ядро лексикосемантичного поля «Fashion».
Для формування ЛСП «Fashion» у сучасній англійській мові
було відібрано понад 200 лексем. У результаті компонентного
аналізу значень даних лексем сформовано ЛСП «Fashion». Отже,
семантична структура поля «Fashion» складається з таких
компонентів:
- ядро поля представлене лексемами fashion, clothes, style;
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- центр поля складається з одиниць, що мають інтегральне
значення – «tops» (97 одиниць), «bottoms» (58 одиниць) і «shoes»
(53 одиниці);
-периферія поля включає одиниці, найбільш віддалені у
своєму значенні від ядра.
До складу мікрополя (далі – МП) «tops» входить 97 лексем.
Центр цього МП відображено такими лексемами: «dress», «overcoat», «shirt», «sweater», «jacket», «waistcoat». Найпоширенішою
лексемою центру МП «tops» є лексема «dress» – 27 лексем, що
складає 27,8%, «shirt» – 23 лексеми, що складає 23,7%,
«overcoat» – 18 лексем, що складає 18,6%, «jacket» – 11 лексем,
що становить 11,34%, «sweater» – 8 лексем, що становить 8,25%,
«waistcoat» – 7 лексем, що становить 7, 21%, і «a garment considered to be 2 different things» – 3 лексеми, що становить 3,1%.
Найбільш поширеною лексемою центру МП «bottoms» є лексема «pants» – 29 лексеми, що становить 50%, МП «skirt» представлене 21 лексемою, що становить 36,2%, а МП «shorts»
включає 8 лексем, що становить 13,8%.
До МП «shoes» входять 53 лексеми. Ядро цього МП представляють лексеми «boots», «athletic shoes» та «dress and casual
shoes». «Dress and casual shoes» є найпоширенішою лексемою
МП «shoes» – 30 лексем, що становить 56,6% загальної кількості
слів, «boots» – 15 лексем, що складає 28,3%, «athletic shoes» – 8
лексем, що становить 15,1%.
Підсумовуючи, можна зробити такі висновки: 1) лексема
«fashion» є багатозначною лексемою, в якій можна виділити 12
семантичних складників; 2) лексико-семантичне поле «Fashion»
складається з ядра, центру та периферії.
Список літератури
1. Кобозева И. М. Лингвистическая семантика / И. М. Кобозева. – М.,
2000. – 350 с.
2. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства : підручник / М. П. Кочерган.
– Вид. 2-ге. – К. : Академія, 2008. – 368 с.
3. ABBYY Lingvo [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.lingvo.ua/uk/.– Назва з екрана.
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Єлизавета Зенчик
Науковий керівник – доц. Задорожна І.П
Функціонування фразеологічних одиниць у
сучасному німецькому художньому тексті
Фразеологія є однією з порівняно молодих галузей
мовознавства, яка постійно привертає до себе велику увагу
дослідників.
Основним завданням
фразеології як лінгвістичної
дисципліни є всебічне вивчення фразеологічного фонду певної
імови. Незважаючи на велику кількість досліджень у ІІ половині
ХХ століття, нерозвʼязаними залишаються такі проблеми, як
питання стійкості фразеологічних одиниць, системності
фразеології та семантичної структури фразеологічних одиниць,
їхнього походження та основних функцій. Найскладнішою
галуззю фразеології є переклад фразеологічних одиниць, що
вимагає чималого досвіду.
Знання
одиниць
фразеології
полегшує
розуміння
публіцистичних та мистецьких текстів, а грамотне використання
фразеологічних одиниць робить мову повнішою й жвавішою [1,
с.113].
Наше експериментальне дослідження полягало у виявленні
та класифікації фразеологічних одиниць за тематичними
групами у романі Sibylle Lewitscharoff «Apostoloff». Так, у
творі зафіксовано 147 фразеологічних вживань, проте
використано всього 115 ФО. Ще одним завданням дослідження
було також виявлення оцінної конотації (позитивна, негативна,
нейтральна) цих фразеологічних одиниць. Результати
дослідження відображені у таблиці.
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Таблиця
Кількісні та конотаційні характеристики ФО, вжитих у романі Sibylle
Lewitscharoff «Apostoloff»
Конотаційні
К-сть КТематична група

вж.

сть

ФО

ФО

характеристики
+

1

ФО емоцій людини

20

19

6

2

ФО часових відношень

9

3

3

ФО просторових від.

16

6

1

4

ФО способу дії

8

6

1

5

ФО х-ки людини

17

17

6

ФО міри і ступеню

13

7

ФО способу дії

8
9

-

0

>

11

2

-

-

3

0

-

5

0

3

2

-

3

12

2

-

10

2

2

6

0

21

16

5

11

ФО х-ки дії, стану

30

28

6

19

Інші ФО

13

10

3

5

Всього

147

115

27

63

-

3

-

2

-

25

-

Отже, на основі вжитих у романі ФО, нами виділено 9
тематичних груп. Дослідивши конотаційну характеристику ФО
у творі, було виявлено, що в цілому переважають ФО з
негативною конотацією. Що ж до тематичних груп ФО, вжитих
у романі, то негативно конотовані ФО переважають у шести
групах: «Емоції» , «Характеристика людини» , «Способу дії»,
«Характеристика дії та стану» та «Інші ФО». Нейтральні
переважно ФО з трьох тематичних груп: «Часові відношення»,
«Просторові відношення», «Міри і ступеня». Слід зауважити,
що, як відомо, саме негативні емоції більш яскраво і
різноманітно відображені у фразеології.
Список літератури
1. Чернышева И. И. Некоторые особенности фразеологии немецкого
языка / И. И. Чернышева. – М. : Высшая школа, 1969. – 136 с.
2. Lewitscharoff S. Apostoloff. – Berlin, 2005. – 254 S.
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Лілія Зінюк
Науковий керівник – доц. Львова Н.Л.
Художнє порівняння як засіб актуалізації художнього компонента значення мовних одиниць
(на основі оповідань В.С. Моема)
Прийом порівняння відіграє важливу роль у процесах пізнання та спілкування. У будь-якому порівнянні – в логічній операції
або в художній фігурі – яскраво відображена узагальнююча
природа мови. Сутність порівняння представлена «різними синтаксичними конструкціями, що відображають мисленнєву операцію поєднання двох предметів, явищ, ситуацій, ознак на підставі їхнього уподібнення, установлення аналогій між ними» [2,
с. 475]. Актуальність вивчення порівняння як предмета стилістики зумовлена тим, що в царині сучасної поліфункційної прагматично зорієнтованої лінгвістики важливо з’ясувати, які способи вербалізації порівняльних конструкцій найточніше
відповідають прагматичним завданням автора тексту. Мета цієї
наукової розвідки – дослідити стилістичні способи вираження
художнього порівняння в англійській художній прозі.
Аналіз функціонально-синтаксичних особливостей художніх
порівнянь в англійському художньому тексті показав, що художнє порівняння в англійській мові — це структура, що складається з двох компонентів: суб'єкта порівняння й об'єкта порівняння, об'єднаних формальними показниками розумової операції уподібнення, такими як as, as… as, like, as though, as if, such
аs та ін. [1, с. 28-31].
У 9 оповіданнях Сомерсета Моема («The Lotus Eater», «The
Hairless Mexican», «Makintosh», «The Painted Veil», «A Casual
Affair», «The Theatre», «Before the Party», «Cakes and Ale», «The
Razor's Edge») виявлено 138 художніх порівнянь, об’єктами
яких найчастіше виступають люди, тварини, абстрактні поняття,
явища природи, рослини, птахи. Всі проаналізовані нами художні порівняння можна розподілити на окремі групи залежно від
об’єкта порівняння:
1) люди (32 %): They are like tram–cars travelling for ever on
the selfsame rails. They go backwards and forwards, backwards and
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forwards, inevitably, till they can go no longer and then are sold as
scrap–iron [3, с. 105];
2) тварини (21 %): The eyes of the dog were like blue velvet [3,
с. 395];
3) явища природи (10 %): The sun, like the top of an orange,
was dipping into a wine–red sea [3, с. 396];
4) абстрактні поняття (5 %): Because he hаd dressed a doll in
gorgeous robes and set her in a sanctuary to worship her, and then
discovered that the doll was filled with sawdust he could neither
forgive himself nor her [3, с. 223].
Проаналізовані приклади вживання художніх порівнянь в
оповіданнях В.С. Моема свідчать про те, що автор свідомо застосовує художні порівняння в текстах своїх оповідань, тому
що вони служать, перш за все, для характеристики образу людини, її дій, її зовнішнього вигляду, манери поведінки і її емоційного стану. За допомогою стилістичного прийому порівняння
досягається не тільки експресивність в оповіданні, а й іноді
дається
соціальна характеристика персонажу. Крім того,
художні порівняння в оповіданнях В.С. Моема надають дуже
яскравого забарвлення при описі природи і природних явищ.
Таким чином, завдяки вживанню такого стилістичного прийому
як художнє порівняння досягається яскравість оповідання,
портрети персонажів робляться дуже достовірними і
зрозумілими читачеві.
Список літератури
1. Дубенко О. Ю. Порівняльна стилістика англійської та української
мов. / О. Ю. Дубенко. – Вінниця, 2005. – 350 с.
2. Селіванова О. Г. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія.
/ О. Г. Селіванова. – Полтава, 2006. – 475 с.
3. Maugham W.S. Sixty-Five Short Stories / W.S. Maugham. – London,
1988. – 910 p.
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Оксана Зозуляк
Науковий керівник – доц. Єсипенко Н. Г.
Особливості вираження концепту FACE
в авторському дискурсі Ш. Бронте
Будь-який художній текст – це картина світу, створена автором під впливом сукупності індивідуальних, історичних та
культурних факторів. Елементами цієї картини світу є концепти
– втілення індивідуально-авторського способу сприйняття навколишньої дійсності [2, с. 67].
Концепт – абстрактне уявлення про певне явище дійсності в
процесі мислення, яке знаходить своє відображення у різноманітних мовних засобах; одиниця оперативної свідомості. У концептах закладений ключ до розуміння кожної культури.
Концепт акумулює знання людини про певний фрагмент дійсності, це структура представлення знань, «змістовна одиниця
колективної свідомості», елемент концептосфери та / або мовної
картини світу, часто – форма втілення культури у свідомості
індивіда. У концепті знаходить відображення як колективний
досвід народу, так і індивідуальний досвід його окремого представника [1, с. 268].
Актуальність даної теми зумовлена сучасними тенденціями в
області вивчення концептів. Об’єктом дослідження виступають
вербальні засоби вираження концепту FACE. Предмет дослідження – актуалізація художнього концепту в авторському дискурсі.
Концептуальний аналіз художніх текстів дає змогу отримати
відомості про універсальні та ідіостильові характеристики мовної картини світу письменника [3].
У результаті аналізу лексем на позначення концепту FACE у
романі “Джен Ейр” Ш. Бронте були помічені індивідуальноавторські тенденції до вживання певних лексем. Дослідження
лексем за частиномовним чинником показало, що однією з найпродуктивніших груп в авторському дискурсі є іменники.
Отже, у романі “Джен Ейр” переважають іменники таких категорій:
Обличчя : visage, features, expression, profile, countenance, aspect, frame, traits, mien, physiognomy, face, front.
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Ніс: nose, nostrils, ridge.
Нижня частина обличчя: jaw, chin.
Погляд: scowl, glare, gaze, sight, vision, stare, glance, look,
peep.
Рот: smile, lip, tooth/teeth, mouth.
Чоло/брови: brow, eyebrow, forehead, intellectual organs.
Опис зовнішності: skin, appearance, look, contour, air, mask,
squareness, likeness, distinction.
Очі: eye(s), eyelid, eyelash, balls, irid, pupil, blink.
Люди: personage, man/gentleman, sister, miss, emir, Spaniard,
woman, rustic, host, princess, visitress, character.
Емоції: passion, rapture, surprise, sadness, disappointment, astonishment, joy, shame, love, feeling, desire, remorse, emotion, pity,
tears.
Матеріал: marble, gem, rock, flint.
Форма: shape, dilation [4].
Автор використовує ці іменники з метою апеляції до уяви
читача; вони дають можливість уявити та інтерпретувати картину по-своєму.
Аналіз концепту FACE втілений в авторському дискурсі
Ш. Бронте іншими повнозначними частинами мови є головним
завданням подальших досліджень.
Список літератури
1. Аскольдов С. А. Концепт и слово / С. А. Аскольдов. – М. : Academia,
1997. – С. 267-279
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С. 496
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Ірина Іванська
Науковий керівник – доц. Мусурівська О. В.
Семантичні характеристики синонімії в англійській
драматургії XIX століття
Питання синонімії в англійській мові досліджується великою
кількістю лінгвістів, тому і визначення синонімів дещо відрізняються. Детально вивчаючи проблему синонімії в англійській
мові, І. В. Арнольд стверджує, що досить поширеним є визначення синонімів, як слів, що належать до однієї мови та мають
однакове значення, або як різних слів, які позначають однакове
поняття. Більш точне лінгвістичне визначення повинно базуватися на семантичній структурі слова і до уваги повинно братися
кожне окреме значення багатозначного слова [1, c. 195].
Синонімія являє собою джерело збагачення культури мови та
мовлення. Дослідження синонімії в англійській драматургії XIX
століття допоможе краще зрозуміти особливості їх вживання у
драматичних творах, які відповідають театральному відтворенню.
Текст драматичного твору поділяється на дві частини – мову
героїв та ремарки, які дають вказівки керівнику спектакля, які
сценчні засоби потрібно застосовувати для реалізації спектакля.
Ремарки виконують роль повідомлення акторам про художній
задум, тому зазвичай висловлюються простою, прозаїчною мовою [3, c. 143]. Метою даної роботи є дослідження семантичних
характеристик синонімії в англійській драматургії XIX століття
(на матеріалі драми «Пігмаліон» Бернарда Шоу та комедійної
пʼєси «Ідеальний чоловік» Оскара Уальда), використовуючи
новітні вітчизняні та іноземні праці.
У XIX столітті драма витісняє інші драматичні жанри, гармоніюючи із еволюцією психологічного і побутового романів.
Цей період характеризується змішанням драматичних жанрів і
стиранням чітких границь між ними [3, с. 145-146].
Аналізуючи семантичні і функціональні зв`язки між синонімами у драматичних творах, було зроблено висновок, що для
визначення їх суміжності, необхідно виявити подібності та розбіжності у значеннях синонімів. Для цього, перш за все, необхідно зробити аналіз значень слів у тлумачних словниках.
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Якщо у словнику одне слово пояснюється через інше, вони
вважаються семантично суміжними, в іншому випадку зв`язок
між словами опосередкований.
Наступним кроком було визначення сполучуваності між словами, тобто наявності у них спільних функціональних ознак [2,
с. 58].
На основі цього дослідження була побудована матриця семантичних звʼязків між синонімами.
Головним завданням матриці було визначення семантичних
відношень між словами синонімічного ряду і, як результат, на
основі порівняння, встановити як подібності, так і відмінності у
відтінках значень синонімів. Дослідження синонімічних рядів в
англійській драматургії XIX століття на основі порівняння дало
змогу виявити жанрові особливості та стиль мови.
Драма «Пігмаліон» Бернарда Шоу відзначається поєднанням
літературної та розмовної мови, однак домінує розмовний стиль,
висловлювання лаконічні, що й пояснює вживання переважно
нейтральних синонімів. Комедійна пʼєса «Ідеальний чоловік»
Оскара Уальда характеризується живими діалогами та гострими
епіграмами, які висміювали шантаж і політичну корупцію, тому
й вживання синонімів різноманітне.
Аналіз вживання синонімів в англійській драматургії XIX
століття дав змогу дослідити характеристики жанрів та виявити
унікальний стиль кожного з авторів.
Дослідження особливостей семантичної структури синонімів
підтверджує той факт, що практично кожен синонім має особливе додаткове значення, тому не завжди варто користуватися
критерієм взаємозамінності.
Список літератури
1. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка /
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Христина Іліка
Науковий керівник – доц. Івасюк О. Я.
Відтворення стилістичних домінант поеми Дж. Байрона «Мазепа» в українських перекладах Д. Загула та
О. Веретенченка
Робота присвячена проблемі дослідження повноцінного відтворення стилістичних засобів віршового твору.
Тема даного дослідження – визначення стильових домінант
поеми Дж. Байрона «Мазепа» та засоби їх декодування українською мовою.
Актуальність вибраної теми зумовлена тим, що хоча й створено фундаментальні основи віршознавства, проблема відтворення у перекладах домінант та проблема множинності перекладу потребує більш детального опрацювання як у теорії, так і в
практиці перекладу. Не менш актуальне на сьогоднішній день
встановлення критеріїв домінантності засобів перекладу віршового твору із використанням коефіцієнта домінантності (Кд).
Головна мета дослідження полягає у визначенні специфіки
поетичної мови Байрона та у виявленні засобів, за допомогою
яких авторам перекладів вдається зберегти оригінальність та
образність байронівської поезії. Вказана мета вимагає виконання таких завдань:
1) встановити дефініції словникових та несловникових засобів перекладу поеми Байрона «Мазепа»;
2) встановити основні граматичні засоби у перекладі поеми Байрона «Мазепа» Дмитром Загулом;
3) встановити основні граматичні засоби у перекладі поеми Байрона «Мазепа» Олексою Веретенченком;
4) визначити основні стилістичні засоби у перекладі поеми Байрона «Мазепа» Дмитром Загулом;
5) визначити основні стилістичні засоби у перекладі поеми Байрона «Мазепа» Олексою Веретенченком;
6) визначити типові перекладацькі знахідки та помилки;
7) встановити особливості перекладацьких методів Дмитра Загула та Олекси Веретенченка.
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Матеріалом даного дослідження послужив оригінал поеми
Байрона «Мазепа» та її переклади, здійснені Дмитром Загулом
та Олексою Веретенченком.
Основні методи дослідження – описовий та компаративний з
елементами кількісного аналізу.
Головні результати дослідження – визначення коефіцієнтів
домінантності для стильових засобів віршового твору. Результати дослідження показали, що обом перекладачам вдалося повноцінно відтворити лексику і стилістику джерельного тексту.
Щодо стилістичних засобів перекладу, то цікавим залишається
той факт, що обидва перекладені варіанти поеми «Мазепа» є
більш стилістично багатими, аніж сам оригінал. Найбільш поширеними стилістичними засобами залишаються персоніфікація
і порівняння. Що ж стосується стильових трансформацій, то
домінантною для обох перекладачів можна вважати стильову
трансформацію додавання, що свідчить про багату стилістичну
основу перекладачів.
У ході порівняльного аналізу двох перекладів поеми Байрона
«Мазепа» ми виявили, що хоча переклад Дмитра Загула і вважається переспівом, але, згідно з отриманим коефіцієнтам домінантності, маємо об’єктивні підстави вважати його переклад адекватним. Переклад Олекси Веретенченка більш експресивний,
але так само, як і в перекладі Дмитра Загула, жоден коефіцієнт
домінантності не перевищує 0.5, хоча О. Веретенченко вживає
більше трансформацій.
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Ганна Іліщук
Науковий керівник – асист. Кравченко О.В.
Моделювання структури лексико-семантичного поля «bank»
Дослiджуючи лексико-семантичне поле (ЛСП) «bank», вважаємо необхідним зупинитися на його структурі. Моделювання
семантичної структури лексеми починаємо з компонентного
аналізу іменника «bank» на основі виписки дефініцій з низки
лексикографічних джерел (Business dictionary, Merriam Webster
dictionary, Free dictionary, The New Oxford Dictionary of English,
Investor words dictionary, Macmillan dictionary, Browse Вank Dictionary, Real Dictionary).
Отриманий матеріал укладається у ієрархічно впорядковану
структуру значення. Встановлену структуру можна представити
у вигляді схеми (див. рис.) [1].

Рисунок
1 – ядро: «establishement »;
2 – периферія 1 ряду: «institution»;
3 – периферія 2 ряду: «organization», «business»;
4 – периферія 3 ряду: «intermediary»
Аналіз отриманих вибірок показує, що ядром ЛСП лексеми
«bank» можна вважати лексему «establishment» («заклад») як
домінантний компонент значення, оскільки ця лексема зареєстрована у чотирьох словниках.
Периферію 1 ряду складає лексема «institution» на основі збігу 3 словникових дефініцій, периферію другого ряду складають
такі компоненти, як «organization» («організація»), «business»
(«ділова структура»), оскільки ці компоненти збіглися у двох
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словникових дефініціях. Периферію 3 ряду репрезентує лексема
«intermediary» («фінансовий посередник»), оскільки цей компонент є тільки в одному лексикографічному джерелі.
Складовими значення лексеми «bank» виступають 4 компоненти
– «institution»; «organization», «business»; «intermediary». Кожна диференціальна ознака представлена відповідною лексикосемантичною групою [2]:
іnstitution – establishment, foundation, institute, body, collective,
group; corporation, enterprise; charity, philanthropy, think tank;
оrganization – board, brotherhood, chamber, club, college, congress, consortium, council, fellowship, fraternity, guild (also gild),
institute, institution, league, order, organization, society, sodality;
business – company, concern, establishment, firm, house, interest,
outfit, conglomerate, corporation, multinational; association, cartel,
chain, combine, syndicate, trust; agency, dealer, outlet; microenterprise;
intermediary – broker, buffer, conciliator, go-between, honest
broker, interceder, intercessor, mediator, intermediate, interposer,
middleman, peacemaker.
Зауважимо, що поле терміна «bank» повинно бути односпрямованим, тобто мати лише одне трактування, що є внутрішньою
притаманною ознакою термінологічної системи будь-якої науки.
Список літератури
1. Левицкий В.В. Семасиология : монография для молодых исследователей / В.В. Левицкий. – Изд. 2, исправ. и дополнен. – Винница : НОВА КНИГА, 2012. – 680 с.
2. Webster’s Online Dictionary and Thesaurus [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://www.merriam-webster.com/.
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Надія Камінь
Науковий керівник – доц. Єсипенко Н. Г.
Елементи комічного у художньому дискурсі
(на основі збірок Річмаля Кромптона ‘Цей Вільям”
та Вільяма Уаймарка Джейкобса “Леді Баржі”)
Комічне – це категорія естетики, що виражає у формі осміяння історично зумовлену (повну або часткову) невідповідність
даного соціального явища, діяльності та поведінки людей, їх
традицій і звичаїв об'єктивному ходу речей і естетичному ідеалу
прогресивних громадських сил [3, с. 237].
Комічне має різноманітні форми, що протистоять високим
естетичним ідеалам. Це гумор, сатира, іронія, сарказм, гротеск.
“Народна сміхова культура” – поняття, запроваджене М. Бахтіним для означення місця комічного у житті народу, постає
виявом внутрішнього опору владній силі та примусу. Вчений
наголошує на амбівалентності народної сміхової культури, тобто цілісності заперечно-стверджувального змісту сміху [1, с. 21].
Актуальність даної теми зумовлена необхідністю поглибленого вивчення комічного дискурсу. Об’єкт дослідження – вербальні засоби вираження гумористичних елементів. Предметом
дослідження виступає художній дискурс англомовних авторів
кінця ХІХ століття з елементами комічного.
Словесна форма (вербальна) комічного зазвичай включає в
себе двозначність, несподівані висновки, каламбури, незвичайні
тлумачення власних імен, прислівʼя, алегорію, метафори, іронію.
Комічний ефект звичайних загальновживаних слів пов'язаний
насамперед з можливостями їх метафоризації і з багатозначністю. Комізм посилюється за рахунок окремих слів при їх різному
зв'язуванні, придбанні ними додаткової комічної забарвлення в
комічній середовищі, при непорозуміннях, що виникають у ході
діалогів і взаємних реплік персонажів. Зрозуміло, комічні можливості слів проявляються і в мові автора під час розповіді, однак мова персонажів має більш широкі можливості для досягнення художніх цілей [1, с. 64].
За результатами нашого дослідження, гумористичний ефект
найчастіше досягався за допомогою авторського прийому повторення.
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Повторення – дуже потужний засіб для досягнення комічного
ефекту, оскільки з кожним новим разом унаслідок повторення
слово може набувати виразність і додаткові значення [2, с. 128]:
“It’s not filthy poison,” said William. “It’s jus’ a few sweets Aunt
Susan gave me’ cause I kin’ly went to the post office for her an’——
”.“Be quiet! Have you got any more of the foul things?”
“They’re not foul things,” said William, doggedly. “They’re
good. Jus’ have one, an’ try. They’re jus’ a few sweets Aunt Susan
kin’ly gave me an’——”.“Be quiet! Where are they?”[4].
Автори часто використовують різні засоби і прийоми для
створення комічного ефекту на рівні сюжету, де переважаючими
засобами є іронія і сатира, а серед прийомів зазначимо метафори, повторення, вступні конструкції та новоутворення: “The
colour of William’s tongue would have put to shame Spring’s
freshest tints [4]."Ten o'clock,Ted" said the skipper slowly."it’ll be
eleven in an hour’s time"said the mate calmly” [5].
Проаналізувавши оповідання авторів кінці ХІХ століття, ми
дійшли висновку, що реалізація способів і прийомів вираження
комічного на рівні словосполучення вживається дуже рідко.
Список літератури
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Анастасія Каралаш
Науковий керівник – проф. Морозова І.Б.
Комунікативні стратегії в промовах адвокатів (на
матеріалі роману Гарпер Лі «Убити пересмішника»)
Мова права – це цілісна комунікативно галузева підсистема
літературної мови з певним набором характерних лінгвостилістичних і структурно-жанрових ознак, зумовлених специфікою
правової сфери та комунікативно-професійними потребами в
ній. Самостійна наукова галузь, яка втілює міждисциплінарний
підхід до вивчення складного феномену мови права, розробляє
власний науково теоретичний і методичний апарат, спрямований на фундаментальне системне дослідження мовних явищ і
процесів у юридичній сфері, засоби й інструменти ефективної
правової комунікації – юридична лінгвістика.Підгалузь юридичної лінгвістики, що має на меті виявити особливості функціонування та способи використання мовних засобів у різних комунікативних сферах і ситуативних стилях правничого мовлення,
називається юридичною стилістикою [1, с. 24-26].
Стратегія мовленнєвого спілкування – оптимальна реалізація
інтенцій мовця щодо досягнення конкретної мети спілкування,
тобто контроль і вибір дієвих ходів спілкування і гнучкої їх видозміни в конкретній ситуації [2, с. 118].Реалізація комунікативної стратегії здійснюється за допомогою комунікативних тактик,
зумовлених стратегією мовленнєвих кроків, що в сукупності
дають змогу досягти головної комунікативної мети [3, с. 189].
Стратегія й тактика співвідносяться як рід та вид[4, с. 173].
Аналіз судових промов роману Гарпер Лі «Убити пересмішника» показав, що у своїх виступах адвокати послуговуються
великою кількістю різноманітних стратегії та стилістичних засобів з метою реалізації впливу на суд присяжних. Так, у своїй
захисній промові АттікусФінч постійно вдається до стратегій
позитивних та негативних оцінок, аргументуючи невинність
свого підзахисного і засуджуючи несправедливість позивача.
Оскільки в даному дискурсі має місце етнічне упередження,
помітне використання адвокатом стратегії оптимальної самопрезентації й оптимального самовираження, що реалізується
через мікростратегію контрасту. Вживана також комунікативна
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стратегія співпраці (юрист-оратор співпрацює з присяжними),
яка реалізується в тактиках співчуття, спільного пошуку істини
та опори на спільні моральні цінності («I have nothing but pity in
my heart for the chief witness for the state, but my pity does not
extend so far as to her putting a man’s life at stake…», «Thomas
Jefferson once said that al lmen are created equal…»). Наголошуючи на проблемі соціальної нерівності, АттікусФінч вдало застосовує і тактику узагальнення. Для підкріплення аргументів
адвокатом використано тактику наведення прикладу: «…some
people are smarter than others, some people have more opportunity
because they’re born with it, some men make more money than
others, some ladies make better cakes than others…» Тактику внесення елементу неформальності бачимо у невимушеній манері
проголошення промови. Вона супроводжується невербальними
стратегіями: «His voice had lost its aridity, its detachment, and he
was talking to the jury as if they were folks on the pos toffice
corner».
Як бачимо, в судовому дискурсі з метою максимального
впливу на аудиторію широко застосовуються комунікативні
стратегії і тактики. Їх дослідження дозволяє промовцеві ефективно втілювати свої комунікативні інтенції і бути готовим до
комунікативних маніпуляцій опонента.
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Вікторія Коваль
Науковий керівник – асист. Молочко О.П.
Лексико-семантичне поле «crime» у детективах
Агати Крісті: морфологічний рівень
Лексико-семантичне поле – це сукупність лексичних одиниць, які об’єднані спільністю змісту і відображають поняттєву,
предметну або функціональну подібність позначуваних
явищ. Кожне поле – це своєрідна мозаїка слів, де кожне окреме
слово має певне місце в лексико-семантичному просторі [1, с.
87].
Слово «crime» має 3 основні значення:
1) activities that involve the law – злочин, правопорушення
(термін);
2) an illegal act or activity that can be punished by law – порушення закону, протизаконність (юридична термінологія);
3) an act that you think is immoral or is big mistake – поганий
вчинок, помилка (загальновживане) [2].
На морфологічному рівні досліджують розподіл лексикосемантичної системи на лексико-граматичні категорії – частини
мови.
Лексична одиниця (ЛО) «crime» у реченнях може відігравати
роль підмета, присудка, додатка та означення.Відповідно до
належності до частин мови слово «crime» може виступати
іменником – alittlecrime, прикметником – acrimestory, дієсловом
– tocrime(informal). Отже, це слово є конверсивом.
Крім того, компонент «crime» є у складі багатьох словосполучень, які стали стійкими (deliberatecrime – умисний злочин)
або ідіомами (crimeagainsthumanity – злочин проти людства).
Найбільша валентність слова «crime» представлена моделями
Adj+crimeі crime+N [2]. Моделі crime+prep+N та V+crime менш
продуктивні для значення слова «crime» (див. табл. 2).
Щоб визначити рівень вживаності ЛОcrime та розподілити її
за частинами мови, проведено дослідження на основі таких детективів Агати Крісті: «Black Coffee», «One, Two, Buckle My
Shoe», «The Body in the Library». ЛО «crime» вжита у книгах 29
разів (див.табл. 1).
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Таблиця 1
Належність слова «crime» до частин мови
Частота
Відсоток, %

Іменник
26
89,7

Прикметник
3
10,3

Дієслово
0
0

Найбільшою за обсягом групою виявилось слово «crime» –
іменник. Цескладає майже 90 %. Із 29 випадків компонент
«crime» у 3-х випадках є прикметником і немає жодного випадку, коли «crime» – дієслово.
Таблиця 2
Роль компонента «crime» у словосполученнях
Модель
Частота
Відсоток,
%

Adj+crime
12
41,4

crime+N
3
10,3

crime+prep+N
11
38

V+crime
3
10,3

У досліджених детективах Агати Крісті компонент «crime»
найчастіше вживається у моделі Adj+crime(41,4 %)та
crime+prep+N(38 %). Частота вживання двох інших моделей
низька (по 10,3 %).
Категорія числа іменника «crime» визначається одниноютамножиною. Дослідження показало, що форма множини у текстах
А. Крісті належить 2 іменникам із 26.
Отже, підсумовуючи, можна констатувати, що слово «crime»
найчастішевживається у ролііменника у формі однини.
Список літератури
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Тарас Ковалюк
Науковий керівник – асист. Вуєк О.Є.
Лінгвостилістичні особливості поезії Шеймаса Гіні
Мета студії – проаналізувати вибрані поетичні тексти та
виявити лінгвістичні та стилістичні особливості творчості
видатного ірландського поета Шеймаса Гіні. Дослідження ведеться на матеріалі видання вибраних творів автора “Opened
Ground” [1].
У роботі проаналізовано індивідуальний авторський стиль
Ш. Гіні та охарактеризовано особливості використання ним
різноманітних стилістичних засобів на всіх рівнях тексту. Зроблено спробу визначити специфічні лінгвостилістичні та деякі
прагматичні особливості поетики митця та співвіднести їх з основними константами його поетичної творчості.
Предметом дослідження слугують засоби лінгвістичної або
літературної стилістики: лінгвістичної через застосування
лінгвістичних моделей; літературної через фокусування на
літературному тексті [2, с.438].
Сучасний спектр можливих методів лінгвостилістичного
аналізу об’єднує в собі не лише спеціальні, а й
загальнолінгвістичні та загальнонаукові методи вивчення. Саме
такий синтез використання методів прогнозує результативність
наукового пошуку й уможливлює його повноту [3, c.14]. Дане
дослідження розглядає поетичні твори на різних рівнях: спершу
в цілому, а потім – детально досліджується лексис, звʼязок з
реаліями автора, синтаксичні та фонологічні особливості. Тобто
застосована текстоцентрична методологія.
Намагаючись охарактеризувати індивідуальний авторський
ідіостиль лауреата нобелівської премії в галузі літератури «за
твори ліричної краси й етичної глибини», ми дійшли висновку,
що багато з його найвідоміших віршів лінгвістично налаштовані
на англо-саксонські нотки в англійській мові. Також встановлено його зв`язок з авангардом. Хоча Гіні і відрізняється стилем і
темпераментом від своїх сучасників, він розділяє з ними долю
народженого в суспільстві, глибоко поділеному релігійними та
політичними межами.
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Лінійність його поезії рішучіше наголошена і укладена в період його зрілої творчості. Збірка “Station Island“ розкриває
своєрідного Данте і відголоски Вергілія, як і переклад Книги VI
Енеїди, відображений в пізнішій збірці “Seeing Things”.
Автор використовує різноманітні метафори та маніпуляції
метафоричною мовою в “Digging” та “Personal Helicon” з антології “Death of a Naturalist” для розкриття його власної ролі як
поета. Наприклад, метафоричне “digging”, в останній строфі
показує його готовність відкривати уявлення ірландської культури та минуле: “Between my finger and my thumb/The squat pen
rests./I’ll dig with it” [1, c. 56]. “Personal Helicon” подібний цим
до “Digging”, але вже слугуючи відкритим ствердженням покликання Гіні як поета: “I rhyme/ To see myself,/ to set the
darkness echoing” [1, c. 161-162]. Тут метафорою “the darkness
echoing” автор змальовує свою підсвідомість.
Структура цього ж твору – пʼять строф по чотири рядки з нерівним парним римуванням. Ритм і пунктуація також незвичні,
адже у віршах з таким римуванням не прийнято ставити крапки
та обривати ритм: “One, in a brickyard, with a rotted board top./ I
savoured the rich crash when a bucket/ Plummeted down at the end
of a rope./ So deep you saw no reflection in it” [1, c. 161-162].
Поет використовує ономатопею і алітерацію. У “Change” [1,
c. 223] Гіні вживає 11 асонантних складів, розміщених у конкретних місцях для створення внутрішнього римування.
Творчий підхід до віршотвору і поетична майстерність не
дозволяють автору замислюватися про необхідність вживання
слів, потрібних лише для дотримання рими та утворення правильних синтаксичних структур речень. Інакше це призвело б до
втрати повноти змісту, котрий він прагне донести.
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Юлія Колодяжна
Науковий керівник – доц. Кійко Ю.Є.
Глобальна метафора
в німецькомовному шлюбному оголошенні
Термін „метафора“ (від грец. metaphora „перенесення“) в
широкому змісті позначає будь-який вид вживання слів у їх переносному значенні [1, c. 296]. Метафора становить предмет
вивчення низки галузей гуманітарного знання, а також лінгвісттики. Як певний вид тропів метафора вивчається в поетиці, риториці, стилістиці, як джерело нових значень слів – у лексикології, як особливий вид мовленнєвого вживання – в прагматиці,
як асоціативний механізм і об’єкт інтерпретації та сприйняття
мовлення – в психолінгвістиці, як спосіб мислення та пізнання
дійсності – у логіці, філософії (гносеології) і когнітивній психології [2, с. 154].
Об’єктом нашого дослідження є глобальна метафора в німецькомовному шлюбному оголошені. Предметом дослідження є функціональні характеристики глобальної метафори у
cучасному шлюбному оголошенні німецькомовного публіцистичного дискурсу. Матеріалом дослідження слугують шлюбні
оголошення в сучасних німецькомовних газетах і журналах
(«Die Zeit», «Revier Markt», «Deutsches Ärzteblatt», «Rheinische
Post», «Coolibri») за період з 2009 по 2012 рр. Загальний обсяг
вибірки – 500 оголошень.
У дослідженні зроблена спроба подати метафору як функціонально-комунікативну систему твору, що використовується для
вторинної номінації, тобто як глобальну метафору або, іншими
словами, метафору-текст. Текст у нашій роботі розглядається з
позиції комунікативно-прагматичного підходу, теоретичні основи якого пов’язані з акцентуванням прагматичного аспекту мовленнєвої комунікації, коли в центрі уваги знаходиться функція,
яку виконує текст загалом.
У процесі роботи над отриманим матеріалом ми висловили
припущення про те, що маніпулятивна функція, яку виконує
глобальна метафора шлюбного оголошення, диференціюється і
уточнюється через домінантну функцію допоміжного мовленнєвого жанру. На підставі цього припущення ми спробували
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створити типологію шлюбних метафор-текстів, до якої увійшли
такі види: попереджувальні, обвинувачувальні, вокативні, інвітативні, інструктивні, заборонні, питальні, медитативні, наративні, промітативні, рекомендаційні та тексти-прохання.
Кількісні підрахунки показують, що найпоширеніший вид
шлюбних глобальних метафор – це пропонувальні глобальні
метафори (24%), основна функція яких – пропозиція – збігається
з інваріантним мовленнєвим жанром «шлюбне оголошення».
Використовуючи як допоміжний мовленнєвий жанр промітативний текст, автор шлюбного оголошення лише частково моделює
спосіб викладу змісту шлюбного оголошення.
Далі йдуть за спадом наративні (16%), метидативні (13%) та
інвітативні (12%) метафори-тексти. Їх мета – повідомити адресату що-небудь, вплинути на його думки та поведінку, поінформувати адресата про певні заходи і спонукати адресата взяти у
них участь, а саме у шлюбних відношеннях.
Найрідше трапляються звинувачувальні метафори-тексти,
оскільки така форма шлюбного оголошення може видатися адресатові дещо агресивною. Використання адресантом обвинувачувального мовленнєвого жанру може викликати протилежний
ефект і не зацікавити, а навпаки, відштовхнути потенційних
партнерів.
Перспективним вважаємо зіставлення отриманих даних з
відповідними даними на матеріалі українських шлюбних оголошень, що дозволить встановити національні особливості
шлюбних оголошень у двох лінгвокультурах.
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Діана Костишина
Науковий керівник – доц. Князєва Д.А.
Еволюція категорії каузальності у французькій мові
Вивчаючи еволюцію сполучників, можна простежити
cтановлення та поширення складнопідрядних речень причини у
французькій мові. Дослідження даного типу підрядного зв’язку в
діахронному розрізі дає змогу глибше усвідомити характер семантико-граматичних відношень, які виражаються сполучниками причини. Саме причинні сполучники вирізняються різноманіттям форм, як
на ранніх етапах формування французької мови, так і впродовж століть її розвитку.
Етимологічним джерелом французької, як і більшості європейських мов, як відомо, була латина, від якої вона успадковує і синтаксичну структуру речення: безсполучникове (juxtaposition), складносурядне (coordination) та складнопідрядне (subordination).
Французька мова успадкувала від латини лише чотири сполучники підрядності: comme(quomodo), si(si), quand (quando),
que (quod) [1, с. 22].
В давньофранцузькій мові підрядні речення причини вводилися
за допомогою сполучників car, puis que, por ce que: Ne l'amerai a
trestut mun vivant, Ne Oliver, por co qu'il est si cumpainz; Jo vos aim
mult, sire,сar mult vos priset mi sire e tuit si hume.; ”Cors ad mult gent e
le vis fier e cler; Puis que il est sur un cheval muntet” (Chanson de
Roland) [2, c. 17].
Вже в XIII ст. з’являються конструкції, до складу яких входять
повнозначні слова, які вчені розглядають як фразеологічні сполучникові одиниці, ці конструкції утворювалися за такими моделями:
вербальний елемент+que – attendu que, supposant que; прийменник+іменник+que – à cause que; прийменник+прономінальний елемент+que – par ce que [2, c. 256].
Поділ сполучників на прості та складні є предметом дискусій
багатьох вчених, особливо проблематичне розмежування складного та складеного сполучників. Л. В. Сухова складними вважає
конструкції, до складу яких входить сполучниковий оформлювач
que, і не поділяє сполучники на складні та складені [3, c. 68]. Існування простих сполучників що походять від сполучникових фразеологічних одиниць, як puisque, quoique ускладнюють питання їх
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класифікації. Тому французькі лінгвісти (Robert, Larousse та ін.)
називають групи слів, які виконують функцію сполучника, сполучниковими зворотами.
Для середньофравнцузької мови характерне вираження каузальних зв’язків за допомогою сполучників pource que, puisque, à
cause que. Найуживаніший car (Allons nous, dist Picrochole, rendre
à eulx le plus toust, car je veulx estre aussi empereur de Thebizonde)
[2, c. 255].
Характерно, що прономінальний елемент ce на даному етапі
розвитку приєднується до прийменника pour ce que→ pource
que, а в XIV ст. даний елемент зникає (pour que) [1, c. 19].
Етапом найcтрімкішого розвитку сполучників стали XV-XVI
ст., для цього, як і для давньофранцузького періоду, характерна
широка варіативність сполучників, в чому проявляється загальна
тенденція до розвитку морфологічної системи мови.
У ХVII ст. з розвитком літературної норми з’являється тенденція
до моносемізації сполучників підрядності, тобто відбувається їх
семантична спеціалізація. Проте у процесі еволюції французької
мови їх поліфункціональність у цілому зберігається, а моносемізація
є одним з явищ уточнення та вдосконалення синтаксичних засобів
[2, c. 258].
Основними тенденціями розвитку сполучників підрядності були: створення аналітичних (складних) сполучників; розвиток значень сполучників від полісемії до моносемії; деталізація лексичних
значень та спеціалізація засобів їх вираження; зникнення формальної варіативності сполучників.
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Юліана Костишина
Науковий керівник – асист. Заслонкіна А. В.
Семантична структура концепту POWER у сучасній
англійській мові
Активні дослідження у мовознавстві 90-х років ХХ століття
спричинили появу поняття «концепт», яке стало ключовим для
когнітивної лінгвістики. Згідно з визначенням, запропонованим
О. О. Селівановою, концепт – це інформаційна структура свідомості, різносубстратна, певним чином організована одиниця
пам’яті, яка містить сукупність знань про об’єкт пізнання, вербальних і невербальних, набутих шляхом взаємодії п’яти психічних функцій свідомості й позасвідомого [3, с. 410]. Складником індивідуального концепту, безперечно, є фрагмент особистісного досвіду, який опосередкований когнітивною здатністю людини.
Концепт відображається у значеннях слів. Компонентний
аналіз концепту полягає у виділенні у значенні слова мінімальних семантичних ознак – сем. І. В. Арнольд визначає поняття
«сема» як елементарну складову значення слова чи іншої мовної
одиниці, яка відображає ознаки позначуваного, що розрізняються мовою [1, с. 50]. До семантичних ознак концепту належать
об’єктивно існуючі властивості, які утворюють ядро концепту та
суб’єктивні, факультативні семи, які з’являються під час вербалізації концепту в мовленні. Ядро концепту з узагальненим набором сем відображено у словникових дефініціях назви концепту [2, с. 16].
Метою даного дослідження є встановлення семантичної
структури концепту POWER на основі словникових дефініцій.
Для дослідження проаналізовані 5 визначень іменника «po-wer»
з англійських тлумачних словників, зокрема Longman Dictionary of Contemporary English, Cambridge Advanced Learner’s
Dictionary, Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Collins American English Dictionary, Cambridge Academic Content Dictionary.
Застосовуючи квантитативний метод, з усіх виявлених у дефініціях сем (ability, control, right, authority, person, organization,
country, might, strength, nation, energy, influence, spirit, domination, money) було виділено основотвірні семи у семантичній
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структурі концепту POWER: найбільш частотні ознаки –
«strength» (5), «ability» (5), «authority» (5) «person» (5), «organization» (5), «country» (5), «energy» (5), «control» (5), а також
«right» (4), «influence» (4). Ознаки «spirit» (2), «might» (1), «nation» (1), «money» (1), «domination» (1), наявні у словникових дефініціях, є слабкими семами, які наводяться не в першу чергу, і
утворюють периферію концепту. На рис. 1 зображена польова
модель концепту POWER, яка складається зі смислоутворюючого ядра та найближчої периферії, що утворюють понятійний
компонент концепту, а також периферії, яка його доповнює.
might
domination

spirit
найближча периферія
money
right

strength ability authority person organiza- influence
tion country energy
control
ядро

nation

периферія
Рис. 1. Польова модель концепту POWER

Отже, семантична модель концепту POWER є неоднорідною
смисловою структурою, яка може бути репрезентована польовою моделлю з ядром та периферією.
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Ірина Кравцова
Науковий керівник – доц. Мусурівська О. В.
Особливості використання англійської спортивної
термінології у газетному дискурсі
Газетний стиль займає особливе місце серед інших стилів,
оскільки він наочно відображає сучасний стан мови. Англійська
мова у сфері спорту продовжує привертати увагу вітчизняних і
зарубіжних дослідників терміносистем як загальновизнана мовапродуцент [1].
Задля дослідження спортивної термінології у газетному
жанрі ми проаналізували 53 англомовні статті спортивної тематики, із яких було вибрано 3614 термінологічних одиниць системи «Sports».
Підрахунки показують, що найуживанішими виявилися
терміни set (433 повторення), reps, що є скороченням від repetition (зустрічається 380 разів), weight (було вжито 263 рази), exercise (235 випадків вживання), muscle (221 повторення), workout
(196 випадків) та bar (використовується 101 раз). Таку частоту
вживання саме цих слів можна пояснити тим, що вони є базовими і розповсюдженими у спортивних новинах. Їх можна
зустріти у спортивних статтях майже будь-якого спрямування.
З найбільшою частотою зустрічались терміни, що характеризують тренування та техніки тренування, наприклад bodybuilding, cardiovascular training, training effect.
Наступною за кількість підрахованих термінологічних одиниць є категорія спортивного обладнання та його складових
(наприклад, ankle weight, stationary bicycle, leg extension bar).
Категорія організму і тіла людини виявилась третьою за
чисельністю найбільш вживаних термінів. До неї входять такі
лексеми: abs, balance, body composition, cut up та ін.
Наступною за частотою слововживань є категорія, що
стосується їжі та харчування, до якої входять терміни calories,
carbohydrates, cholesterol, clean diet, diet тощо.
Із категорії спортивних змагань зустрічались такі терміни:
clean and jerk , clean and snatch, Olympic lifting, pose down,
snatch.
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До категорії спортивних організацій належить найменше
термінів. Відповідно, зустрічались вони найрідше. У
досліджуваних статтях згадувались такі організації: International
Federation of Bodybuilders, The National Physique Committee.
Підбити підсумки аналізу особливостей використання спортивних термінів у газетному жанрі, наведеного вище, можна за
допомогою таблиці 1.
Таблиця 1
Частота вживання елементів терміносистеми «Sports»
Категорія
Кількість
%
Приклад
Спортивне обладнання
903
24,99 elliptical crosstrainer
Техніки тренування
1421
39,32 split training
Вправи та їх види
393
10,87 basic exercise
Організм і тіло людини
564
15,61 muscle
Їжа і харчування
264
7,3
diet
Спортивні змагання
40
1,11 clean and jerk
Спортивні організації
29
0,8
IFB
Всього
3614
100

Отже, ми довели, що спортивна термінологія широко
використовується у газетному жанрі. Більшість термінів вживаються на позначення спортивного устаткування (що складає
25%), тренування та різних тренувальних технік (39%), стосуються організму та будови людського тіла (16%) та різних видів
вправ (11%).
Наведені дані дозволяють зробити висновок, що часте вживання у газетних статтях спортивної термінології пов’язане з
високим інтересом суспільства до спорту та спортивних подій.
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Богдана Крайська
Науковий керівник – доц. Грижак Л.М.
Специфіка вживання модальних іменників
у художньому дискурсі
Розгалужена система засобів вираження модальних значень,
основа яких давно встановлена у лінгвістиці, маючи яскраво
виражену дієслівну домінанту, демонструє у той самий час характерне для мови різноманіття структурних типів одиниць, які
відповідають за формування модального плану висловлювання.
Проникають сюди і деякі іменники – у тій невеликій їх частці,
яка задіяна в аналітичних дієслівно-іменних сполученнях, еквівалентних відповідним модальним дієсловам: могти – мати можливість, бути в стані, збиратись – мати намір, хотіти – мати
бажання [2, с. 220].
Модальні іменники – це клас іменників, для яких модальний
компонент є постійним значущим елементом їх структури [3, с.
46].
Семантично модальні іменники відносяться до модальних
дієслів. Доказом цього відношення є те, що опис модальних
дієслів завжди базується на металінгвістичному використанні
таких слів, як можливість, необхідність, здатність, дозвіл,
обов’язок [6, c. 231].
З морфологічної точки зору модальні іменники пов’язані з
прикметниками, які виражають модальні значення. Найвиразнішим винятком з цього правила є іменник need, рідше вживаними – requirement, permission, pressure, assignment. Більш типовими вважаються такі пари, як possible-possibility, necessarynecessity, true-truth, certain-certainty, real-reality, free-freedom,
responsible-responsibility [6, c.232].
На нашу думку, найретельніше до проблеми виділення та
класифікації модальних іменників підійшла російська дослідниця А. П. Александрова. На її думку, всі модальні іменники в
англійській мові можна розділити на 3 групи залежно від їх основної семи: зі значенням можливості, необхідності та достовірності. Такі іменники, як possibility, chance, opportunity, occasion,
availability, capacity, ability виражають можливість; necessity,
need, exigency, emergency, obligation, duty, responsibility, want,
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demand, volition, wish – необхідність. Іменники reality, truth,
certainty, belief, faith, confidence, probability, hesitation, doubt,
uncertainty, disbelief, distrust мають відтінок достовірності серед
ряду своїх значень [1, с. 217-221].
Дослідивши специфіку вживання модальних іменників у художньому дискурсі на прикладі романів Д.Брауна «Ангели і
демони» та «Втрачений символ», ми визначили, що найчастіше
автор використовував іменники достовірності – 124 рази. Іменники можливості та необхідності були вжиті у досліджених творах майже наполовину рідше – відповідно 51 та 53 рази.
Отже, до численного ряду засобів, які слугують для вираження модальності, можна зарахувати й іменники. Згідно з класифікацією А.П. Александрової та нашим дослідженням, іменники достовірності найчастіше вживаються в художньому дискурсі, що можна пояснити найбільшою кількістю мовних одиниць, які належать до цієї категорії.
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Юлія Круліковська
Науковий керівник – асист. Лукащук М. В.
Валентність дієслів мовлення в українській та
англійській мовах
У синтаксичних дослідженнях, які проводилися останніми роками, валентності предиката приділено значну увагу. І. Р. Вихованець
слушно зауважує, що типи семантико-синтаксичної структури речення визначають саме валентність предиката, оскільки відображають його семантично зумовлений звʼязок з іншими непредикатними
компонентами [1, с. 110]. У кожного речення є структурний мінімум, який може зводитися до конструкції, яка включає необхідні
члени речення до наявності предикатного ядра з його потенціями
поєднуватися (валентностями), які підлягають заповненню відповідними іменами. Поняття валентності (від лат. valentia – сила) можна
трактувати як у широкому, так і у вузькому розумінні. У широкому
розуміннях йдеться про загальну сполучуваність слів та інших мовних рівнів (фонеми, морфеми, усі повнозначні слова, елементарні
речення у структурі складних).
Валентність у синтаксисі – здатність слів поєднуватися з іншими
елементами. Валентність слова визначається його лексичним значенням, частиною мови, до якої воно належить, а також граматичної
формою. Дієслова, здатні визначати залежні від них словоформи,
називаються валентними, а дієслова без такої здатності — невалентними.
У дієслова значенням валентності є кількість типів актантів, які
він може приєднати. Наприклад, у безособового дієслова «світає»
валентність нульова, у неперехідного дієслова «спати» валентність 1
(на підмет), у дієслова «купити» валентність 3 або 4 (хто, що, у кого;
в ряді трактувань також – за скільки).
Валентність дієслова насамперед пов’язана з його первинною синтаксичною функцією бути ознаковим словом, тобто предикатом. Дієслово-предикат визначає склад речення, від нього залежить, які валентнісні партнери його супроводжуватимуть. Реалізація валентнісних
зв’язків предикатів спричиняє появу в структурі речення другорядних
членів. На основі дієслова і валентно пов’язаних із ним іменників
формуються різні типи семантико-синтаксичної структури елементарних простих речень. Синтаксична структура речення визначається в
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основному граматичними властивостями слів, які до нього входять,
насамперед – їхніми сполучувальними ознаками, які включають його
синтаксичні й семантичні валентності. Розрізнено синтаксичні валентності, що відповідають певній семантичній валентності слова («актанти», за Л. Теньєром, «предикандуми», за С.Д.Кацнельсоном, «функції предмета», за Т.П.Ломтєвим, і синтаксичні валентності, які не відповідають ніякій семантичній валентності („сирконстанти” або „детермінанти”).
У науковій праці І. Р. Вихованця «Частини мови в семантикограматичному аспекті» досліджено валентність вербатива як його
категорію [2, с. 107]. Учений підтримує думку, висловлену
М. Д. Степановою та Г. Хельбігом [4, с. 170], що «головним носієм
валентності в реченні є дієслово» [2, с. 108], а інші носії валентності
(зокрема, прикметники, віддієслівні та відприкметникові іменники)
валентнісних властивостей набувають лише у зв’язку з вербативом.
Під час роботи над творами С. Моема та П. Мирного виявлено,
що найчастіше зустрічаються такі слова як talk - 102 рази, say – 417
та tell – 213, у творі з української літератури – казати – 322 та питати – 236.
В останні роки поняття і теорія валентності привертає дедалі більшу увагу як у вітчизняній, так і в зарубіжній лінгвістиці. У зв'язку
з цим не дивно, що поняття валентності в сучасній лінгвістиці отримало різне тлумачення. Багато проблем, пов'язаних з поняттям валентності, досі викликають жваві дискусії серед лінгвістів, а отже,необхідні подальші дослідження даного явища.
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Вікторія Кульбачна
Науковий керівник – доц. Львова Н.Л.
Каламбур як засіб створення комічного ефекту
в літературній казці
Каламбур як стилістичний засіб увиразнення мовлення досліджувався на матеріалі англійської мови в працях
І. В. Арнольд, І. Р. Гальперина, В. А. Кухаренко, Л. П. Єфімова.
Явище гри слів та, зокрема, каламбуру як одного з його основних різновидів потребує поглибленого й розширеного вивчення, з урахуванням особливостей його функціонування на різних
мовних рівнях, що зумовлює актуальність обраної теми.
Мета дослідження полягає в поглибленому вивченні лінгвістичного явища каламбуру як засобу створення комічного ефекту
в літературній казці. Матеріалом дослідження слугував корпус
із 30 текстових фрагментів з елементами каламбуру, отриманий
методом суцільної вибірки із казки Л. Керролла «Пригоди Аліси
у Дивокраї».
Літературна казка – це авторський художній твір, прозовий
або віршовий, заснований або на фольклорних джерелах, або
цілком оригінальний; твір переважно фантастичний, чародійний, у якому змальовано неймовірні пригоди вигаданих або традиційних казкових героїв [2, с. 43].
О. С. Ахманова визначає каламбур як «фігуру мовлення, яка
полягає в гумористичному (пародійному) використанні різних
значень одного й того ж слова або двох, схожих за звучанням
слів» [2, с. 188].
Розглянемо приклад каламбуру з казки Л. Керролла:
Alice: I think you might do some thing better with the time than
wasting it in asking riddles that have no answers.
Hatter: If you knew Time as well as I do, you wouldn’t talk about
wasting it. It’s him.
Alice: I don’t know what you mean.
Hatter: Of course you don’t. I dare say you never even spoke to
Time!
Alice: Perhaps not, but I know I have to beat time when I learn
music.

127

Hatter: Ah! That accounts for it. He won’t stand beating… [3, c.
111].
У наведеному прикладі Капелюшник персоніфікує абстрактне поняття Часу. Аліса, заявивши про те, що вона не розуміє
висловлювання Капелюшника, природно сподівається на подальше пояснення, але не отримує його. Зауважимо, що автор досягає цікавого ефекту подвійної гри слів у трьох останніх репліках співрозмовників. Спочатку Аліса плутає таємничого «друга»
Капелюшника з однойменним ритмом, який вона вчиться відбивати під час уроків музики. Капелюшник, у свою чергу, плутає
різні значення того самого дієслова to beat – відбивати (ритм) і
бити, лупцювати. У цьому прикладі каламбур заснований на
полісемії.
Розглянемо такий фрагмент:
Alice: But they were in the well.
Dormouse: Of course they were, well in [3, c. 115].
В обміні репліками між Алісою і Мишею виникає каламбур,
заснований на омонімії. Автор обігрує словосполучення in the
well і well in: well (іменник) – колодязь; well (прислівник) – повністю; in (прийменник) – в; in (прислівник) – усередині.
Отже, каламбур як стилістичний засіб, що часто вживається у
казках Л. Керрола, сприяє створенню в англійській літературній
казці комічного ефекту та ефекту нонсенсу. Особливу глибину і
емоційність комічного ефекту спостерігаємо саме в результаті
застосування письменником гри слів.
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Валентина Лазарчук
Науковий керівник – доц. Микитюк І.М.
Особливості відтворення англійських алюзій українською мовою
Сучасне мовознавство займається вивченням багатьох складних питань, серед яких важливе місце посідають саме проблеми
перекладу. Проблеми відтворення алюзії у перекладі завжди
були актуальною темою для вивчення і протягом останніх десятиліть їм приділяється особлива увага. Ці питання розглядаються в численних статтях та окремих працях українських, російських та зарубіжних авторів. До числа найбільш вагомих слід віднести праці Л. Д. Архіпової, М. Гірняка, С. Ковганюк, В. Коптілова, І. Корунця, Г. Кочура, А. Поповича, У. Еко, E. Gentzler,
B. Hatim, I. Mason, A. Lefevere, R. Leppihalme, M. Snell-Hornby,
L. Venuti. Проте англійські алюзійні висловлювання, зокрема
проблеми їх перекладу, потребують поглибленого й розширеного аналізу, що зумовлює актуальність обраної теми.
Мета роботи полягає у вивченні англійських іронічних алюзій та аналізі особливостей їх перекладу. Матеріалом дослідження слугував роман В. Набокова «Лоліта» [2] та його переклад українською мовою, який виконав П. Таращук [3].
У культурному ракурсі всі різноманітні підходи до перекладу
умовно поділяються на дві протилежні тенденції: одомашнення
й очуження. Ці дві тенденції не пов’язані з культурним поворотом у перекладознавстві – насправді, вони такі ж давні, як і сам
переклад; однак у перекладознавстві, орієнтованому на культуру, вони набувають нового змісту.
Одомашнення ґрунтується на аналогії – найпростішій формі
взаємодії між культурами. Аналогія немов “схиляє” культуру
оригіналу до цільової культури [1, с. 5].
Аналіз прикладів українського перекладу англійського тексту
засвідчив, що труднощі у відтворенні іронії зумовлені передусім
неоднаковою інтегрованістю творів-прототекстів у культуруджерело й цільову культуру. Більшість творів, що їх В. Набоков
використав для створення іронії як прототексти, належать до
прецедентних текстів культури-джерела.
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Твори-прототексти, що використані для створення іронії в
англомовній версії роману “Лоліта”, перекладено українською
мовою, проте ці переклади інтегровані в цільову культуру незначною мірою, що ускладнює для перекладача завдання відтворення в цільовому тексті іронічних алюзій на конкретні твори.
Попри широкий спектр тактик, які теоретично є в розпорядженні перекладача, в деяких випадках відтворити іронію в перекладі повною мірою чи й навіть частково навряд чи можливо
– особливо, якщо іронічна алюзія в оригіналі поєднується з грою
слів. У таких випадках, очевидно, доцільно або повністю вилучити алюзію з цільового тексту заради збереження його когерентності, або ж – якщо алюзія, навіть залишаючись невпізнаваною, не порушує когерентності тексту – надати пояснення у
примітці.
Загалом в українському перекладі “Лоліти” для відтворення
іронії застосовано такі тактики:

дослівний переклад прихованої цитати, включно
з підказкою про її походження, якщо така є;

збереження цитати мовою оригіналу (французькою чи німецькою) і надання перекладу у виносці.
Обидві ці тактики ми розглядаємо як очуження. Кожна з них
може доповнюватися поясненням у примітці після тексту, однак
чіткої системності в наданні таких пояснень немає.
Перспективу подальших досліджень вбачаємо у можливості
вивчення особливостей перекладу маркерів інтертекстуальності
у різних видах дискурсу.
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Науковий керівник – асист. Шиба А.В.
Роль позакласної роботи у вивченні іноземних мов
Вивчення іноземної мови посідає чи не одне із
найважливіших місць серед інших предметів. Це пов’язане з
розвитком мас-медіа, туризму, а також з бажанням людей
спілкуватися з представниками інших культур. Саме тому методисти намагаються розробити різноманітні методи для
підвищення мотивації до вивчення іноземних мов. Позакласна
робота відіграє важливу роль у вихованні учнів, розширенні й
поглибленні їхніх знань, розвиткові творчих здібностей, позаяк
проводиться переважно індивідуально. Оскільки позакласна
робота відбувається в позаурочний час, учні мають можливість
вивчати мову, необмежено у часі, а отже, можуть розбирати
складні для них теми більше ніж 45 хвилин. Це дає змогу поліпшувати знання з іноземної мови, збільшувати словниковий
запас та вивчати теми, необхідні для подальшого спілкування та
навчання.
Позакласна робота – це “важлива складова частина навчально-виховного процесу. Вона тісно пов'язана з класними заняттями, але не підміняє їх, хоч і розв'язує ті самі навчальні й
виховні завдання, і в цьому відношенні є продовженням тієї
роботи, яка проводиться на уроці” [1].
Зміст позакласної роботи не завжди пов’язаний із навчальною програмою, адже зазвичай полягає у добровільному
бажанні вчитися. Тому методи для такої роботи розробляються
індивідуально і часто не мають нічого спільного із заняттями з
іноземної мови у навчальному закладі.
Завданням позакласної роботи, за словами М. Фіцули, є
“закріплення, збагачення та поглиблення знань, набутих у
процесі навчання, застосування їх на практиці; розширення
загальноосвітнього кругозору учнів, формування в них наукового світогляду, вироблення вмінь і навичок самоосвіти; формування інтересів до різних галузей науки, техніки, мистецтва,
спорту, виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей
та нахилів; організація дозвілля школярів, культурного
відпочинку та розумних розваг; поширення виховного впливу на
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учнів у різних напрямах виховання. Її зміст визначається загальним змістом виховання учнівської молоді, який передбачає
розумове, моральне, трудове, естетичне і фізичне виховання” [2,
с. 356].
Як і в навчанні будь-якого іншого предмета, в позакласній
виховній роботі визначним є її зміст, який обирається довільно
за згодою як учня, так і викладача. Тематика позакласної
виховної роботи дуже різноманітна. У ній більше, ніж у будьякій іншій роботі, проявляється вплив особистості вчителя, його
інтересів, теоретичного багажу знань та словникового запасу.
Важливо також враховувати особливості вікової категорії
учнів, адже це необхідна передумова успішного виконання завдань, вивчення мови, визначення змісту форм позакласної роботи, організації та проведення позакласного заходу. Знання
психологічних особливостей учнів дає можливість викладачу
підібрати завдання, знайти і впорядкувати матеріали, необхідні
для успішного вивчення іноземних мов.
Отже, позакласна робота відіграє надзвичайно важливу роль
у вивченні іноземних мов, адже вона формує інтерес до їх вивчення та підвищує мотивацію, що є запорукою успіху в
оволодінні іноземними мовами. Під час позакласної роботи в
учнів більше можливостей вивчати мову індивідуально у зручний для них та для викладача час.
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Науковий керівник – доц. Львова Н.Л.
Застосування засобів інструментовки в сучасній
американській поезії (на матеріалі сповідальної поезії
С. Плат та Дж. Берімена)
Метою роботи є визначення особливостей вживання фонетичних стилістичних засобів, а саме інструментовки, у
сповідальній поезії американських авторів. Матеріалом
дослідження слугували 20 поетичних творів представників напрямку сповідальної поезії Сільвії Плат та Джона Берімена,
творчість яких привернула нашу увагу завдяки насиченості фонетичними стилістичними засобами, зокрема багатством
інструментовки.
Інструментовка – це сукупність фонем, яка підвищує
експресивність поетичного мовлення, набір засобів для створення звукових стилістичних ефектів: алітерації, асонансу,
ономатопеї та звукової символіки [1, с. 209].
Алітерація – це повтор приголосних звуків на початку близько розташованих наголошених слів [1,с.215]. Проаналізувавши
10 поезій Сільвії Плат, знаходимо 34 випадки вживання
алітерації, наприклад: ‘I hurl my heart to holt his pace’ [4, c. 23].
Водночас у Дж. Берімена виявлено 32 випадки алітерації, зокрема ‘political patterns did indeed emerge’ [3, c. 12]. С. Плат
частіше вдається до використання даного засобу для
підкреслення яскравих візуальних образів, тоді як Дж. Берімен
робить наголос на звучанні як такому, що створює загальний
настрій поезії.
Асонанс позначає повторення ідентичних наголошених голосних звуків у середині фрази або в її кінці для створення
неповної рими [1, с. 215]. Під час налізу було виявлено 18
випадків вживання асонансу в поезії С. Плат (наприклад:
‘through flocked brown cows’ [4, c. 25]) та 19 випадків у віршах
Дж. Берімена, серед них і такий: ‘pots hot or cold is none’ [3, c.
133]. «Стриманіше» вживання асонансу поетами-представникам
спільного напрямку зумовлене напруженим, «холодним» характером та повоєнною тематикою поезій.
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Ономатопея – це комбінація звуків, що імітують звуки природного походження [2,с.37]. У проаналізованих поезіях знайдено лише 4 та 5 прикладів для кожного поета: у С. Плат (‘He
made a-many hearts go pit-a-pat’ [4,c.30]) та Дж. Берімена (‘Plop,
plop. The lobster toppled in the pot’ [3,c.133]) відповідно. Такий
засіб інструментовки не характерний для представників конкретного літературного напрямку.
Звуковою символікою називають відповідну сукупність
звуків, що мають конотативне забарвлення, виявляючись у
певній кількості однотипних за значенням слів [2,с.36]. У
проаналізованих поезіях С. Плат зустріли 14 прикладів звукового символізму (наприклад,'Titling with the winds’ [4,c.26]). Рідше
до звукового символізму вдається Дж. Берімен: 9 випадків вживання (наприклад, ‘swans make home//with water purling’
[3,c.10]). Необхідно підкреслити, що поет робить акцент на
форму та віршований розмір, тоді як поетеса експериментує із
засобами інструментовки більше, ніж її колега.
Отже, засобами інструментовки представники сучасної
американської поезії переважно послуговуються для передачі
візуальних, слухових, образів через особливість впливу звуку на
підсвідомість людини, так само як можливість звуку викликати
асоціативний ряд.
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Фразеологізми англійської мови
з компонентами-зоонімами
Фразеологічний склад мови представляє досить важливий лінгвістичний спадок, тому що саме в ньому відображається культурно-історичний світогляд народу, його культура, звичаї, традиції, а фразеологізми зберігають і формують його менталітет,
його культуру від покоління до покоління [3]. Найбільш яскраво
ментальність народу проявляється в фразеологізмах з компонентами-зоонімами. Тварини завжди відігравали значну роль у житті
нашої планети. Людина ніколи не обходилася без тварин, з давніх
часів вони живуть у тісній взаємодії один з одним [2].
Фразеологізми з компонентами-зоонімами займають досить
великий прошарок в англійській лексиці й є невід’ємною частиною мови. Хоча й дана тема і багато разів була досліджувана,
але існує низка питань, які потрібно детально розглянути й дослідити, й які, беззаперечно, заслуговують на належну увагу.
Мета дослідження – проаналізувати та дослідити структурнограматичні особливості та класифікацію поділу фразеологічних
одиниць з компонентом-зоонімом англійської мови. Матеріалом
дослідження слугує художня література англійського письменника Вільяма Сомерсета Моема та суцільна вибірка фразеологізмів з компонентами-зоонімами англійської мови з великого
англо-російського фразеологічного словника А.В.Куніна. Загальна кількість досліджуваних фразеологізмів – 381 лексична
одиниця.
Для визначення груп зоонімів ми виокремили і проаналізували 4 групи ФО, а саме ФО з компонентами-зоонімами ссавців,
птахів, комах та риб (див. табл.).
№
п/п
1
2
3
4

Таблиця
Тематична класифікація ФО з компонентом-зоонімом
Групи ФО
Кількість одиВідсоткове співвідниць
ношення
Ссавці
234
61,8 %
Птахи
112
29,2 %
Риба
18
4,6 %
Комахи
17
4,4 %
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Найчисленішою виявилася група ФО на позначення ссавців.
Ми знайшли 234 ФО, що становить 61,8 % цієї групи. Образи
таких ссавців, як собака та кішка, найчастіше трапляється у ФО
англійської мови. Наприклад: curiosity killed the cat, a cat has
nine lives, a hand-dog air, die a dog’s dearth. Це пов’язано з тим,
що собака та кіт є першими тваринами, яких приручила людина,
і тому вони постійно перебувають з нею. Друга група ФО, яка
була виокремлена у нашій роботі, має назву «птахи». У даній
групі нараховується 112 ФО, що становить 29,2 % від загальної
кількості. До прикладу: better the foot slip than the tongue,
jackdaw in peacock’s feathers. В свою чергу, ця група розприділена на такі підгрупи: ворони, кури, горобці. Групи ФО із зоонімічним компонентом назв комах та риб є найменшою за чисельністю у нашій класифікації. До групи на позначення риби
належать 18 ФО, що становить 4,6 % цієї групи, а група комах
виокремлює 17 ФО та становить 4,4 %. Наприклад: brisk as a
bee, knee-high to a grasshopper , packed like herrings, lively as a
grig. Але попри це, вони відіграють досить важливу роль в англійській фразеології, оскільки прирівнення характеристик цих
тварин до людини надають мові експресивної емоційності, створюючи яскравий ряд емоцій.
Отже, підсумовуючи дослідження, слід зазначити, що фразеологізми з компонентами-зоонімами вважаються невичерпним
джерелом збагачення словникового складу мови. Вони дозволяють не тільки ознайомитися з кожною твариною, а й запозичити мудрість предків, набуту століттями.
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Науковий керівник – доц. Кудрявцева О.Д.
Семантична класифікація вторинних прийменників
Дослідження прийменників зумовлене насамперед тим, що
ця частина мови має різне розуміння серед лінгвістів. Більшість
учених одностайні у думці про те, що прийменники характеризуються більшою абстрактністю свого значення, аніж самостійні
частини мови, а також особливістю функціонування: прийменники виступають при утворенні речення та висловлювання в ролі
реляторів, які виражають відношення між членами речення,
ставлять члени речення у певну залежність один до одного.
Прийменники не є членами речення, але вони беруть участь у
творенні таких членів речення, як обставини (Seit Jahren arbeitet
sie hier), додаток (Er wartet auf den Freund), означення (Das Haus
an der Ecke ist neu aufgebaut. Die Sehnsucht nach der Heimat
deprimierte ihn).
Мета нашого дослідження – поділ вторинних за походженням прийменників на семантичні підкласи. Для виокремлення
семантичних груп ми скористалися методом компонентного аналізу та логіко-інтуїтивними принципами класифікацій прийменників
В. Брендаля, В. Виноградова, а також функціональносинтаксичними принципами класифікацій прийменників Г. Гельбіга та Й. Буша [1, с. 134].
На основі аналізу семантичних ознак усі вторинні за походженням прийменники були класифіковані у наступні підкласи:
1) локальні прийменники: abseits, aufseiten, ausgangs,
außerhalb, beiderseits, diesseits, eingangs, fern, inmitten, innerhalb,
jenseits, längs, längsseits, links, mang, nächst, nahe, nördlich, nordöstlich, nordwestlich, ob, ober, oberhalb, östlich, rechts, seitlich,
südlich, südöstlich, unfern, unweit, westlich, zunächst, zuseiten. Цей
підклас є найбільшим за обсягом.
2) темпоральні прийменники: anfangs, ausgangs, außerhalb,
benebst, binnen, eingangs, während, binnen, innerhalb, jenseits, innert, lang,zeit;
3) модальні прийменники: abzüglich, angesichts, mithilfe, unbeschadet, vermittels, gemäß, laut, zufolge, mittels. Прийменники
цієї групи позначають відповідність (laut des Gesetzes), інстру137

мент (mithilfe Torpedos), супроводжуючі умови (angesichts des
großen Aufwandes), стан (unbeschadet der Gesundhiet);
4) прийменники мети: behufs, gelegentlich, willen, zugunsten,
zulasten, zuliebe, zuungunsten, zwecks;
5) прийменники причини: anlässlich, aufgrund, betreffs,
beziehentlich, bezüglich, dank, halber, infolge, mangels, namens,
zufolge;
6) прийменники умови: mithilfe, rücksichtlich, vorbehaltlich;
7) прийменники наслідку: antwortlich;
8) допустові прийменники: unangesehen, unbeschadet,
unerachtet, ungeachtet, ungerechnet;
9) сполучні: einschließlich, inklusive, mitsamt, nächst, plus,
zusamt, zuzüglich;
10) протиставні: entgegen, kontra, ungleich, versus, vis-a-vis,
wider, zuwider;
11) розподільні: ä, pro;
12) прийменники заміни: anstatt, anstelle;
13) партитивні прийменники: minus, sonder, ungerechnet;
14) прийменники відповідності: ähnlich, analog, entsprechend,
gemäß, getreu, gleich, kraft, laut;
16) прийменники, що позначають виконавця дії: seitens,
vonseiten;
17) прийменники, що позначають реципієнта: gegenüber.
Найбільші за обсягом перші три підкласи: просторвий, часовий і модальний. Група прийменників на позначення причини
нараховує 11 одиниць, за ними йдуть прийменники на позначення мети.
У наступних розвідках ми плануємо дослідити вживання виокремлених семантичних груп прийменників у художньому і
науковому стилях сучасної німецької мови.
Список літератури
1. Helbig G. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht
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Ірина Ляшеник
Науковий керівник – доц. Архелюк В.В.
Словотвір у сучасній англійській мові
У мові постійно з’являються нові слова, тому виникає потреба їх дослідження та детального розгляду засобів їх утворення.
Дана тема залишається актуальною, оскільки мова постійно
розвивається.
Мета даної роботи полягає у дослідженні таких питань: визначення словотвору, його головні та другорядні засоби, їх функціонування та класифікація, виявлення найбільш продуктивних
способів утворення нових лексичних одиниць.
Постійні зміни у суспільному житті, суспільних відносинах,
розвиток науки й техніки, мистецтва, культури відбиваються в
лексиці. Частина слів випадає з активного словника і з часом
забувається, але разом з тим з'являється велика кількість нових
слів – відбувається збагачення словника.
У мові одні слова утворюються на базі інших. Об'єктами
словотворення є похідні слова, оскільки заради них відбувається
словотворчий процес. Для цього в мові існують такі словотворчі
засоби: твірні слова, словосполучення, твірні основи, форманти
(словотворчі суфікси, словотворчі префікси, сполучні морфеми).
Розрізняють морфологічні і неморфологічні засоби
словотворення. До
морфологічних способів належать
суфіксальний,
префіксальний,
суфіксально-префіксальний,
безафіксальний.
В англійській мові поширений спосіб творення слів шляхом
складання
кількох
основ.
Цей
спосіб
називається
основоскладанням. Окрему группу складних слів становлять
абревіатури, складноскорочені слова. Вони утворюються
поєднанням не повних основ або коренів, а їх початкових частин
(складів, букв, звуків).
До неморфологічних способів словотворення належать: а)
перехід одних частин мови в інші (морфологічносинтаксичний); б) злиття словосполучень у слова (лексикосинтаксичний); в) зміна значення слова (лексико-семантичний).
Слова в мові утворюються не довільно, а за певними
правилами: від одних абревіатур утворюються прикметники (вуз
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– вузівський, МТС – емтеесівський), від інших – ні (СНІД, НТП);
від одних іменників утворюються дієслова (голова – головувати,
золото – озолотити, магніт – магнітити, силос – силосувати),
від інших – ні (хліб, пшениця, Іван, Київ). Отже, існують певні
правила (закони) творення слів [1].
В сучасній англійській мові існує велика кількість слів з
різноманітними суфіксами. Ці слова неподільні і не
усвідомлюються як утворені за допомогою суфіксів. При
відділенні суфікса частина, що залишається, не є яким-небудь
словом. Такі, наприклад, слова: cottage, coinage, station, session,
document, loyal, equal, probable, possible, curious, serious і багато
інших [2, с. 463].
Є два джерела збагачення словникового складу: словотвір і
запозичення слів з інших мов. Проте основним джерелом
збагачення лексики англійської мови є словотвір.
З розвитком техніки в мову прийшли такі слова, як аеродром,
космодром, телевізор, телевізійний, телебачення, інтербачення.
За аналогією до слова олімпіади утворилися слова спартакіада,
універсіада. Здавна склалося так, що від назви населеного
пункту утворюються прикметник і назва жителів (Київ–
київський, кияни). На карті з'являються нові міста, а разом з
ними і нові їх найменування, назви жителів цих міст [3].
Усі ці слова не запозичені з інших мов, а утворилися в мові за
аналогією до вже існуючих за допомогою суфіксів і префіксів.
Отже, сучасна англійська мова має достатньо сильних та
продуктивних засобів словотвору для поповнення лексичного
запасу, а словотвір є основним джерелом збагачення її
словникового складу.
Cписок літератури
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Марія Мазур
Науковий керівник – доц. Лопатюк Н. І.
Роль каузативного дієслова у вербальній системі
англійської мови
Каузативні дієслова є найчастіше вживаними засобами для
вираження причинно-наслідковості у лінгвістиці. Для того, щоб
повноправно виразити роль каузативних дієслів у системі мови,
слід розглянути їх у семантичному, граматичному та функціональному розрізах.
Семантична структура каузативних дієслів має різний ступінь складності. Це безпосередньо пов’язано з тим, що в каузальну ситуацію, членами якої є дієслова, входять п’ять
обов’язкових смислових компонентів:
 організуюча константа, що позначає відношення каузації, робить ситуацію каузативною;
 суб’єкт антецедента;
 стан антецедента;
 суб’єкт консеквента;
 стан консеквентна [3, с. 18].
Однак не завжди всі складові каузальної ситуації обов’язково
знаходять вираження в так званій поверхневій структурі. Семантична структура каузативних дієслів може включати константу
(сталий дієслівний компонент) в чистому вигляді або в поєднанні з іншими. Залежно від цього всі каузативні дієслова можна
розділити на дві групи:
 службові каузативні дієслова, що виражають тільки організуючу константу, вони є свого роду допоміжними дієсловами в контексті каузативної ситуації, в англійській мові це дієслова let, get, make, have;
 повнозначні каузативні дієслова, семантична структура
яких дещо складніша. Це пояснюється тим, що, крім організуючої константи (притаманної першій групі дієслів), вони містять
також константу, що позначає спосіб каузації. Дані дієслова
також називаються інструментальними, наприклад: ask, order,
persuade [1, с. 86].
Граматичний аспект причинно-наслідкових дієслів варто розглядати крізь призму категорії перехідності / неперехідності, а
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також такої особливості, як валентність (здатність повнозначного слова вступати у смислові та синтаксичні зв’язки з іншими
словами) [4, c. 141]. Перехідне дієслово виражає значення дії,
що переходить на об’єкт, а каузативне дієслово обов’язково
виражає значення спричинення, впливу на об’єкт. Отже, каузативні дієслова перехідні.
Сполучуваність каузативного дієслова з іншими складовими
речення, до складу якого воно входить, не викликає сумніву. Як
компонент речення каузативні дієслова корелюють з підметом, з
додатком та навіть з іншими другорядними членами речення.
Наприклад, у реченні Now I get a boy to carry my gun for me бачимо, що валентність дієслова to get проявляється у відношенні
до підмета (I get), до прямого додатка (get a boy), до частини
складного присудка (get to carry a gun) [2, c. 49].
Для функціональної складової причинно-наслідкового дієслова характерні загальні дієслівні особливості, тобто воно найчастіше виконує в реченні роль присудка або його частини, наприклад: She let him persuade her to accept it [2, с. 19].
Отже, значення каузативного дієслова у морфологічній системі мови неможливо перебільшити. Виходячи з вищесказаного,
воно вважається найважливішим засобом вираження причиннонаслідкових відношень, яке вивчається у різних мовознавчих
аспектах.
Список літератури
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Юля Максим'юк
Науковий керівник – доц. Бялик В.Д.
Понятійна складова концепту MAN
у сучасній англійській мові
Метою даної наукової розвідки є вивчення та дослідження
лексичних репрезентацій концепту man у межах понятійної
складової та у фразеологічних одиницях англійської мови.У ході
вивчення словникових дефініцій концепту man висвітлити
різноманітність значень у різних контекстах, також дослідити
його структуру в первинному значенні, довести, що у процесі
ментальної діяльності концепт man поєднується з іншими
концептами, постійно функціонує й актуалізується в різних
аспектах.
Когнітивна лінгвістика оперує одиницями мислення, які
дають різну інформацію про предмети чи явища і можуть
повністю або частково реалізуватися в мові. Для позначення цих
одиниць існує термін концепт.
За Е.Г. Мірамом, концепт – це одиниця мислення або
пам’яті, яка має відносно впорядковану внутрішню структуру,
являє собою результат пізнавальної діяльності особистості та
суспільства та несе комплексну, енциклопедичну інформацію
про відображений предмет або явище, про інтерпретацію даної
інформації громадською свідомістю та про ставлення
громадської свідомості до даного явища чи предмета [1].
При вивченні словникових дефініцій концепту man ми
з’ясували, що його структура містить різноманітні значення.
Проте для детальнішого дослідження концепту дуже
інформативні також такі фразеологічні одиниці мови, як ідіоми
та паремії, у яких знаходимо відображення народної мудрості,
осмислення того чи іншого концепту.
Паремії, що ілюструють оцінку концепту man у національній
свідомості англійського народу, формують досить широке
інтерпретаційне поле. У більшості фразеологічних одиниць,
зафіксованих у використаних джерелах [2; 3] , концепт man
наділений
позитивними
характеристиками.
Чоловіка
змальовують успішним у своїй справі(a career man, a city man, a
good man, a key man, the leading man), сильним, відважним,
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хоробрим (to be man enough), стриманим (to take smth like a
man), відповідальним (a man of his word), небагатослівним (a
man of few words), самодостатнім (be you r own man), сім’янином
(family man, the good man of the house), енергійним, працьовитим
(a man of action), сильним характером (you can’t keep a good man
down), багатим (a man of means), талановитим у багатьох сферах
(a man of parts). Проте існує низка негативно маркованих ідіом
для позначення чоловічої сутності: слабохарактерний,
підкаблучник (a man of straw, John Thomson’s man) [2], пересічна
особистість (a man in the street), порушник закону, розбійник
(bad man, the black man, a broken man,hold-up man); гультяй,
ловелас (ladies’ man, a man about town, butter-and- egg man)[2].
Деякі ідіоми позначають професію: письменник (a man of
letters), священик (a man of God, a man of the cloth), лікар
(medical man), літератор (a man of pen).
Значну увагу треба приділити пареміям про подружнє життя,
у яких описують як позитивні моменти (a good wife and health is
a man’s best wealth;the married man has many cares, the unmarried
one many more; a good husband makes a good wife)[2;3], так і
негативні сторони одруження (a married man turns his staff into a
stake; needles and pins, needles and pins: when a man marries his
trouble begins; earlier wed, sooner dead).
Отже, дослідивши значення концепту man у словникових
статтях, його вживання у фразеологічній мовній картині світу,
можна зробити висновок, що цей концепт містить різне
семантичне наповнення, багатоаспектний, один із ключових у
будь-якій культурі. Перспективне моделювання фреймової
структури концепту MAN та його співвідношення з
протилежним йому концептом WOMAN у мовній картині світу.
Список літератури
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Наталія Манжелій
Науковий керівник – асист. Вакарюк Р. В.
Явище епонімії в науково-технічній літературі
англійської мови
Стаття присвячена дослідженню і особливостям перекладу
епонімів на прикладі науково-технічних текстів. ЇЇ метою – виділення епоніма-терміна, його дослідження в наукових текстах у
рамках завдань, що виконуються як засоби комунікації у сфері
науки, і вивчення впливу даних особливостей на практику перекладу текстів наукової тематики.
Проаналізувавши основне завдання та призначення
англійського науково-технічного стилю, ми виявили, що
специфіка полягає в заміні підрядних речень прикметниками в
постпозиції та у використанні форм інфінітива у функції означення. Характерною рисою цього стилю є поширене використання еліптичних конструкцій (e.g. low - pressure producers),
випадки опущення артикля (e.g. biological engineering). Широко
використовуються конструкції з прийменником of та численні
атрибутивні групи [1, c. 78].
У термінознавстві епонім – це власна назва на позначення
конкретного носія імені, від якої утворено спеціальну мовну
одиницю. Епонімом може бути будь-яка власна назва, на основі
якої утворено нову номінацію: антропонім, міфонім, теонім,
топонім, етнонім, космонім, бібліонім. Спеціальні назви, що
походять від власних імен або у складі яких вони виступають
компонентами, називаємо епонімічними термінами.
На основі аналізу отриманого фактичного матеріалу ми виокремили такі основні групи епонімів:
1) епоніми, які використовуються для номінації
різноманітних об’єктів та явищ побутового характеру (xerox –
копіювальна машина);
2) епоніми у складі фразеологічних конструкцій (before you
can say Jack Robinson – негайно, моментально);
3) епоніми в складі наукової термінології (Volt – вольт).
Номінуючи наукові поняття, власні назви утворюють такі
різновиди епонімічних термінів:
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1) традиційні термінологічні словосполучення з власною назвою у складі (Newton's law of motion – закон руху Ньютона);
2) термінологічні сполучення, у складі яких є похідні від
власних імен (Archimedean spiral – Архімедова спіраль);
3) терміни – похідні від власних назв (Darwinism, Freudism);
4) терміни у вигляді власної назви, яка вживається як загальна (hertz – герц, joule – джоуль) [2].
На підставі нашої вибірки (310 складених епонімів) ми
виділили загальні терміни, найчастіше сполучувані з епонімами
та навели перелік цих слів, погрупувавши їх за такими типами:
1) фізичні явища та процеси (всього 180), серед яких переважають такі терміни: закон, ефект, стала, сила;
2) терміни із загальним словом з царини математики (виявлено 130): рівняння, формула, градус, гальванометр, амперметр,
вольтметр.
Характеризуючи власні назви, зокрема епоніми, як об'єкт перекладу, говорять зазвичай, що вони, як правило, перекладу не
підлягають [3, c. 384]. Проте проаналізувавши декілька
прикладів із сучасних науково-технічних текстів, ми дійшли
висновку, що аналіз смислової структури вимагає додаткової
інформації для кращого розуміння прочитаного.
У даній роботі
ми провели дослідження лексикостилістичних особливостей перекладу науково-технічних текстів з огляду на значущість цієї проблеми для міжкультурної комунікації. Проаналізували основне завдання та призначення
англійського науково-технічного стилю. Виявили основні групи
епонімів, їхнє вживання та складність перекладу.
Список літератури
1. Андрианов С.Н. Некоторые вопросы построения словарей специальной терминологии / С.Н. Андрианов // Тетради переводчика. – Вып.
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Ростислав Мартинюк
Науковий керівник – асист. Садовник-Чучвага Н. В.
Родові кореляції іменника із займенником
у давньоанглійській мові
Одним із засобів вираження роду в давньоанглійській мові є кореляція іменників з особовими та вказівними займенниками, які
узгоджувалися в роді, числі і відмінку з іменником, який вони заміщали.
У сучасній англійській мові відсутні маркери категорії роду, тому
іменник традиційно належить до того чи іншого роду залежно від його
лексичного значення, наприклад father, son, uncle – до чоловічого, girl,
sister – жіночого, house, window, spoon (тобто неживі предмети) – до
середнього. Отже, в сучасній англійській мові рід виражається в основному лексично, хоча є іменники, в яких він виражений морфологічно
(наприклад, суфікс -ess: poetess) або лексико-морфологічно (наприклад,
she-cat, woman-doctor).
У давньоанглійській мові категорія роду була граматичною і включала чоловічий, жіночий та середній роди. У деяких випадках граматичний рід іменника теж визначався його значенням, наприклад до
чоловічого роду належали слова mann “чоловік”, fæder “батько”, sunu
“син”; до жіночого – mōdor “мати”, dohtor “дочка”, cwēn “королева”,
ides “жінка”. Однак у більшості випадків рід і лексичне значення
іменників не збігалися. Так, слова fōt “нога”, ende “кінець” були
чоловічого роду; burh “замок” – жіночого; scip “корабель”, word “слово” – середнього. У деяких випадках рід навіть суперечив лексичному
значенню слова: wīf “дружина” та mæʒden “дівчина” були середнього
роду, а wīfman, wīmman “жінка” – чоловічого [1, c. 201].
Для визначення роду іменників велике значення мають займенники, з якими вони корелюють: особові hē, hēo, hit (він, вона,
воно) та вказівні sē, sēo, þæt (той, та, те) і þes, þēos, þis (цей, ця,
це). У тексті “Беовульфа” налічується 366 випадків кореляції: 306
з особовими (ч – 218, ж – 49, с – 39) та 60 із вказівними займенниками, що складає відповідно 83.61% та 16.39% загальної
кількості кореляцій.
У реченні займенники вживалися як у пре-, так і у постпозиції
щодо іменника. У препозиції найчастіше вживалися вказівні займенники, узгоджені з іменниками в роді, числі і відмінку (81 кореляція):
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ymb-éode þá ides Helminga (f, Acc) among them she, the lady of the
Helmings [3; 619];
on þaém dæge þysses lífes (n, Gen) on that day in this life [3; 196-197].

Особові займенники у препозиції супроводжуються вставними словосполученнями, що позначають підмет речення. У таких
випадках займенник не заміщає іменник, з яким він корелює:
þæt hío Béowulfe, béaghroden cwén that she to Beowulf, adorned
queen,
móde geþungen medoful ætbær carried a mead-cup [3; 621-22].

У постопозиції зустрічаються виключно особові займенники
– вони заміщають іменник у реченні та поза ним – в сурядних та
підрядних реченнях (285 кореляцій):
(m) maérne þéoden þá him wæs manna þearf· mighty clan-chief, since
he was in need of men [3; 450];
(f) Gaéð á wyrd swá hío scel. Fate goes always as She must [3; 454;
(n) healærna maést· scóp him Heorot naman the best of royal halls; he
named it Heorot [3; 78].

Все ж, у випадках, коли значення іменника не збігалося з
його родом, займенник узгоджувався не з граматичним родом
іменника, а саме з його значенням, незалежно від позиції:
hé under hárne stán beneath the hoary stone he,
æþelinges bearn ána genéðde the prince’s son [3; 886-87].

У даному прикладі, хоча bearn – середнього роду, слово
корелює із займенником hé. У тексті поеми такі випадки
зустрічаються рідко (8.20% кореляцій).
Аналіз родових кореляцій в давньоанглійській мові показує,
що більшість іменників (83.61% кореляцій) були чоловічого
роду, що відображало картину світу досліджуваної епохи.
Список літератури:
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2. Садовник Н. В. Функціонування займенників як синтаксичних
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наук Левицького В.В. (10-12 квітня 2008 року). – Чернівці : Книги –
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Олександра Марчук
Науковий керівник – доц. Мусурівська О.В.
Роль заголовка в художньому тексті
(на матеріалі новел О’Генрі та В.С.Моема)
Пильну увагу дослідники приділяють сьогодні вивченню тих
механізмів та принципів, що лежать в основі сприйняття та розуміння художнього тексту. Здатність сильних позицій “зосереджувати у собі певний смисл, що слугує для підтримання основного змісту твору” [3, с. 107], визначає їх особливу роль у
цих процесах. Для художніх творів сильною позицією є, перш за
все, заголовок. Отже, предметом дослідження у даній статті є
заголовок художнього англомовного тексту. Матеріалом дослідження слугують новели О’Генрі та В.С. Моема.
“Заголовком називається виражений засобами природної мови та виділений графічно потенційно звернутий знак тексту,
який, володіючи відносною автосемантичністю, є абсолютно
початковим, єдиним для всього тексту елементом, що іменує
та/або характеризує текст, здатним прогнозувати зміст, інтегрувати текст і надавати останньому додаткові значення” [1; с. 2].
Заголовок – ключ до інтерпретації тексту.
Виділяють два типи заголовків: зовнішні і внутрішні. Зовнішні – спрямовані на читача і впливають на його емоційну сферу,
внутрішні – спрямовані на текст та, згідно з Н. А. Кожиною,
вони активізують комбінаторно-парадигматичні задатки мови і
працюють на композиційному та семантичному рівнях організації тексту [4]. Заголовки розрізняють також за функціональними
ознаками: за змістом (тематично прості і тематично складні), за
місцем розташування, за формою зображення (нумераційні,
літерні і німі). У своїй праці “Текст як об’єкт лінгвістичного
дослідження” І.Р. Гальперін виділяє такі види: назва-символ,
назва-теза, назва-цитата, назва-повідомлення, назва-натяк, інтрига та назва-оповідь [2]. Наприклад, заголовок новели О’Генрі
“Маятник” є назвою-символом, оскільки він символізує повторюваність життя,”коливальність” дій головного героя, що притаманне маятнику. “Чоловік зі шрамом” В.С. Моема стосується
назви-натяку, інтриги, адже шрам натякає на нелегке життя героя.
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Не існує єдиного погляду серед лінгвістів щодо того, скільки
функцій має заголовок та яка з них домінантна. Н. А. Кожина
виділяє зовнішні (репрезентативна, поєднуюча, функція організації читацького сприйняття) та внутрішні (називна, номінативна, текстоутворююча) функції [4]. Заголовок новели “Останній
листок” відіграє символічну і прогнозуючу функції, вказуючи на
основну думку тексту – мета життя, і виражаючи підтекст – листок як шедевр художника, як надія на порятунок, як самопожертва.
Отже, підсумовуючи дослідження, слід зазначити, що заголовок за своєю природою є вираженням категорії проспекції,
але в той же час має властивості ретроспекції, що підкреслює
подвійність природи заголовка. Він функціонує не тільки як
епіцентр твору, а й містить у собі узагальнююче значення художнього тексту взагалі. Це своєрідний елемент комунікації, мислення та спілкування.
Список літератури
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Тетяна Мар’янчук
Науковий керівник – доц. Руснак Д.А.
Етапи формування іншомовної компетентності
в монологічному мовленні учнів середньої школи
Компетентність у монологічному мовленні – це здатність реалізувати усно-мовленнєву комунікацію у монологічній формі в
життєво важливих сферах і ситуаціях відповідно до комунікативного завдання [1, с. 340]. Навчання монологічного мовлення в
загальноосвітній школі є одним з найважливіших аспектів, оскільки саме цей аспект навчання дисциплінує мислення, учить
логічно мислити і відповідно будувати своє висловлення таким
способом, щоб довести свої думки до співрозмовника. Проблема
навчання монологічного мовлення розглядалася багатьма методистами, серед яких можна виділити праці В.Л. Скалкіна,
Г.В. Рогової, І.Л. Бім, І.О. Зимньої, Г.Я. Зиминої, Й.І. Пассова та
багатьох ін.
У методиці навчання іноземних мов виділяють такі етапи
формування монологічних вмінь:
І етап – навчити об'єднувати зразки мовлення (ЗМ) рівня
фрази в понадфразову єдність (ПФЄ); ІІ етап – навчити висловлюватися за допомогою різних змістових опор: візуальних, вербальних, комбінованих; IІІ етап – навчити учнів створювати
монологічні висловлювання текстового рівня, висловлюватися
без використання опор [1, с. 352-356].
Вправи класифікують за такими критеріями:
1) спрямованість вправи на прийом та видачу інформації: рецептивні,
репродуктивні,
продуктивні;
рецептивнорепродуктивні; рецептивно-продуктивні; 2) комунікативність:
усні, письмові; 3) участь рідної мови: одномовні, двомовні;
4) функція у навчальному процесі: тренувальні, контрольні;
5) місце виконання: класні, домашні [2, с. 5].
Наведемо приклади вправ на формування мовленнєвої компетентності у монологічному мовленні на різних етапах по темі
“Le sport” для учнів 6-го класу.
Етап 1. Об'єднання ЗМ рівня фрази в ПФЄ.
Exercice 1. Ecoutez le récit et répondez aux questions:
- Qui raconte l’histoire? - De quoi s’agit-il dans le récit ? etc.
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За основними критеріями ця вправа є умовно-комунікативна
та рецептивно-репродуктивна, за допоміжними критеріями –
усна, тренувальна та класна. Мета – розуміння основного змісту
висловлювання-зразка та об’єднання речень (відповідей на запитання) у ПФЄ.
Exercice 2. Terminez les phrases en ajoutant votre variante :
- Je voudrais vous parler de...Je fais du...Je pratique...J’aime..
- Je préfère...
Ця вправа є умовно-комунікативна та репродуктивна, письмова, тренувальна та класна.
Метою є навчитися об’єднувати речення у ПФЄ.
Етап 2. Самостійне будування висловлювання понадфразового рівня за допомогою різних опор.
Exercice 1. Parlez du sport en vous servant des images.
Répondez aux questions:
1. Quels sports pratiques-tu ? (Je joue au / à la / à l’ parce que...

je pense que c’est.............).
Ця вправа умовно-комунікативна та репродуктивна, усна,
тренувальна та класна. Мета – навчитися висловлюватися за
допомогою візуальних та вербальних опор.
Eтап 3. Створення монологічних висловлювань текстового
рівня без опор.
Exercice 1. Parlez de vos sports préférés.
Ця вправа комунікативна та продуктивна, усна, тренувальна
та домашня. Мета – навчитися висловлюватися без опор.
Отже, монологічне висловлювання – це особливе і складне
уміння, яке необхідно спеціально формувати.
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Роксолана Мельник
Науковий керівник – асист. Лукащук М. В.
Текстовий корпус як матеріал дослідження
в лінгвістиці
“Текстовий корпус – це велике, структуроване зібрання
текстів на даній мові, яке зазвичай зберігається і обробляється в
електронному вигляді та забезпечене науковим апаратом” [1].
Інформація, яку отримують на матеріалі корпусів, – надійна і
достовірна.
Корпуси текстів були створені для того, щоби оперувати великими обсягами слів у реальних контекстах і матеріал обсягом
1 млн словосполучень вважався достатньо великим на початках
так званої електронної корпусної лінгвістики. Але сучасні
комп'ютерні технології дозволяють працювати з набагато
більшими текстовими ресурсами, обсяг яких сягає понад 100
млн. слів.
Корпус текстів повинен бути структурованим або розміченим.
«Розмітка – головна характеристика корпусу; вона відрізняє корпус
від простих колекцій (або «бібліотек») текстів, удосталь представлених в сучасному Інтернеті, оскільки надає особливу додаткову
інформацію про властивості текстів, які входять до корпусу. Гарна
розмітка дозволяє швидко та ефективно знайти ті слова, форми та
конструкції, які потрібні досліднику» [1].
Головною його ознакою є те, що всі його складові викладаються в електронному варіанті і створюється спеціальне програмне забезпечення для роботи з цим корпусом. Такі програми
дозволяють знаходити потрібні приклади з корпусів текстів, які
зберігаються в електронному вигляді на комп'ютері. Це дозволяє
економити значну кількість часу.
Тексти у будь-якому корпусі об’єднуються в структурні одиниці
або групи за наявності таких рис та характеристик: «системномовних
(загальнонародна мова – діалект – професійна мова), стилістичних
(художній твір – наукова монографія – дитяче оповідання); тематичних (лінгвістика – право – медицина – міжнародні відносини...); часових (... XIX ст.-XX ст.-XXI ст.) тощо» [2].
Варто зазначити, що корпус, як цілісний об'єкт, який містить
відібрані текстові дані, повинен відповідати певним вимогам, як
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зазначила О. Демська-Кульчицька: «а) автентичність, що забороняє
будь-які модифікації текстового матеріалу; б) репрезентативність,
тобто введені до корпусу твори художньої літератури, політичні есе,
наукові тексти, епістолярій тощо мають відтворювати реальний стан
мови в кожен конкретний період її функціонування;
в) квантитативність – відлік обсягу сучасних корпусів починається
від одного мільйона слів і сягає понад п'ятсот мільйонів;
г) закодованість – передбачає, що до звичного для нас тексту
додається певна формальна інформація шляхом вписування у класичний текст відповідних символів, за допомогою яких машина
розуміє цей текст і зможе відповісти на питання щодо тексту» [2].
На даний час існує багато корпусів, які базуються на вивченні
англійської мови учнями, які є носіями різних мов. Наприклад: The
International Corpus of English, який, «започаткований у 1990 році,
передбачає накопичення мовного матеріалу, який репрезентує різні
регіональні варіанти англійської мови. Перевагою названого корпусу є те, що він репрезентує крім масиву матеріалу письмового мовлення також зразки усної комунікації, що розширює його дидактичні
можливості» [3].
Отже, цінність корпусу вбачається в такому: корпус показує
мовні дані в їх реальному оточенні, що дозволяє досліджувати
лексичну і граматичну структуру мови, а також безперервні
процеси мовних змін, що відбуваються в мові впродовж певного
відрізка часу; корпус характеризується показністю, або збалансованим складом текстів, що дозволяє використовувати його для
тестування пошукових машин, машинних морфологій, систем
перекладу, а також використо-вувати його в різних
лінгвістичних дослідженнях; корпус має важливе значення для
викладання мови, оскільки за допомогою корпусу можна швидко і ефективно перевірити особливості вживання незнайомого
слова або граматичної форми.
Список літератури
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Наталія Мельницька
Науковий керівник – асист. Лукащук М. В.
Взаємовідношення між власними і загальними назвами
Імена завжди займали окреме місце з давніх часів у дослідженні
мови. Дослідники вказували на їх особливості у порівнянні з загальними назвами та роль, яку вони відігравали в житті суспільства.
Спроби теоретичного осмислення взаємо-відношення між власними і загальними назвами далеко не завершені. Особливості, що
розрізняють власні та загальні назви будь-якої мови, є однією з
провідних проблем лексикології. Тому й не дивно, що ще в 1940 р.
А. Гардинер видав у Лондоні книгу «Теорія власних імен. Суперечливий нарис».
Багато дослідників визнають, що така ознака одиниць пропріальної лексики, як відсутність семантики, виділяє оніми в
окремий клас слів. Зокрема, Є. Курилович зазначив, що «замість
того, щоб просто означати, як усі загальні назви, ім’я власне
називає» (цит. за [1, с. 252]).
А.П. Критенко, беручи за основну тезу англійського лінгвіста
А. Гардинера про семантичну наповненість онімів, поділяв власні назви на «дві різко розмежовані групи: назви за багатою, або
повною, семантикою і назви з бідною семантикою (Шевченко,
Ньютон; Дніпро, Дунай; Галичина; Сибір; Сахалін, Ява; Київ,
Рим тощо) [2, с. 18].
Власні назви є найяскравішими виразниками окремого – його
типовими носіями, бо вони означають окреме й поза контекстом, на що загальні назви не здатні.
Слід зауважити, що ступінь знання відносний, залежно від
обізнаності людини в певній галузі – географії, фізиці тощо і
взагалі від ерудиції мовця, що вже не має прямого відношення
до семантичної наповненості самого оніма. Наприклад, назва
великої річки Дунай, що впадає в Чорне море, за викладеною
вище тезою, має бути відомою великому загалові людей, але,
відомо, в гідронімі слов’янських теренів засвідчено значну кількість назв Дунай стосовно невеликих гідрооб’єктів, порівняймо,
наприклад, озеро Дунай (1. між с. с. Нижча Дубечня й Новосілки Вишгород р-ну Київ. обл.; 2. нижче м. Любеча Ріпкин. р-ну
Чернігів. обл.; 3. у бас. Сяну п. Вісли), зат. Dunay (п. Віслоки п.
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Вісли), населений пункт у Словенії Dunay тощо, які місцевому
населенню більше відомі, ніж далека ріка Дунай.
А. П. Критенко, наполягаючи на наявності семантики в онімі,
яка, між іншим, також знаходиться в номенклатурному слові,
що є, за його переконанням, необхідною складовою частиною
будь-якого оніма, припускається певної непослідовності у своїх
міркуваннях. Викладаючи основні ознаки власної назви на противагу загальній, він допускає наявність додаткових мовних
чинників для визначення семантики оніма, тобто підтверджує,
що онім без номенклатурного, сам по собі, є окремим словом –
не має ніякого семантичного навантаження [2, с. 6].
Із вищезазначеного випливає багато застережень позалінгвістичного характеру, особливо на рівні мовлення. Нібито суто
лінгвістичні властивості власних назв, за цієї умови, повністю
залежать від нелінгвістичних якостей мовців – їхньої ерудиції,
територіальних меж – як мовних, так і геополітичних.
Часом у фаховій ономастичній літературі можна зустріти
згадки про ономастичну синонімію. Зокрема, О. С. Ахманова
беззастережну синонімію вбачала лише у випадках пар слів власних та загальних назв, таких, як Геркулес (міфонім) – геркулес
(крупа), Зефір (західний вітер) – зефір (пастила) та под.
Отже, оніми складають окремий пласт лексики, зі своїми
особливостями вживання з огляду на їх семантичні характеристики. На відміну від загальних назв, пропріальна лексика вживається у художній літературі для відображення усної народної
творчості, особливостей місцевості тощо.
Список літератури
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Михайло Михайлюк
Науковий керівник – асист. Садовник-Чучвага Н.В.
Вираження ввічливості в контексті мовної ситуації
відмови
Спілкування відіграє надзвичайно важливу роль, воно є одним з найголовніших видів людської діяльності, а ввічливість –
компонент цього спілкування, цієї діяльності. У сучасному
суспільстві дедалі більшої актуальності набуває дослідження
комунікативних категорій, і категорії ввічливості зокрема.
Ввічливість є певним регулятором поведінки людини, який служить для досягнення ефективної соціальної взаємодії.
Варте уваги визначення Фрезера, який стверджував, що
ввічливість – це “динамічний концепт, який змінюється в часовому плані”; водночас це і варіювальний концепт, який
змінюється в залежності від територіально-культурної
приналежності [3, с. 219-236].
Мета дослідження –визначення граматичних та лексикосемантичних засобів вираження ввічливості у контексті мовної
ситуації відмови в сучасній англійській мові.
Матеріалом для аналізу послужили результати опитування
мовців, згідно з якими ми дійшли висновку, що в сучасній
англійській мові набір маркерів ввічливості відрізняється і
кількісним, і якісним складом.
Ввічливість часто розглядають як стратегію, орієнтовану на
досягнення позитивного результату у спілкуванні. І ця стратегія
залежить від зовнішніх і від внутрішніх факторів.
Зміст комунікативної ввічливості – це не що інше, як
сукупність загальних стратегічних установок, які організовані
ієрархічно. “Структуру даної категорії формують такі комунікативні приписи: стримана манера спілкування, підтримання
комунікативного контакту, дотримання комунікативних імперативів і комунікативних табу, демонстрація загальної культури
мови” [1, c. 29].
У нашому дослідженні категорія ввічливості розглядається у
контекстах таких мовних ситуацій, як звертання, прохання,
відмова, подяка; проте значну увагу ми приділили мовній
ситуації “відмови”. “Відмова – відповідь про небажання або
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неможливість виконати прохання, наказ і т. ін.” [2]. Неможливість виконати прохання співрозмовника зазвичай призводить
до зніяковіння, тому відмова повинна містити в собі ввічливість
і переконливість. І в такому випадку, коли не наводиться причина відмови, неввічливо допитуватися про неї.
Традиційно ввічливу відмову виражають за допомогою речення починають з модальних фраз та конструкцій I’m afraid,
I’m sorry, I fear (щоб передати ввічливу відмову або вказати на
факт неспроможності виконати щось і уникнути загрози для
самоповаги співрозмовника, мовець висловлює жаль стосовно
відмови). Ввічлива відмова може набувати й інших форм, наприклад, використовуються конструкції I’m not in a position, I
must be excused but, Please accept my apologies but, I feel badly
about saying no, but, Unfortunately I can’t etc, а також ступеневі
прислівники rather, pretty, fairly, a bit, sort of, just та модальні
частки hardly, scarcely. При відмові щодо якоїсь пропозиції в
англійській мові спостерігаємо, крім власне відмови, слова подяки у відповідь на пропозицію: Nothing, thank you. No, thank
you. No, thank you very much, etc.
Завжди варто пам’ятати про те, що одним із принципів
ввічливого спілкування є намагання не образити мовця. А особливо коректним і ввічливим потрібно бути при відмові. Для цього треба використовувати лексичні маркери ввічливості, уникати різкої відмови, при цьому беручи до уваги і невербальні засоби комунікації.
Список літератури
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Ніколета Місаржіу
Науковий керівник – асист. Трутяк І.П.
Лексичні засоби опису персонажів у коротких оповіданнях В.С. Моема
«Слова слугують для називання предметів, дій, явищ, якостей; відображення у слові будь-якого явища дійсності становить
його лексичне значення» [2, с. 217]. Особливості вибору лексичних засобів для створення портрета персонажа є складовою
авторського стилю та, водночас, відображенням авторського
ставлення до персонажа.
Мета роботи – виявлення лексичних одиниць тематичної
групи "зовнішність" у коротких оповіданнях В. С. Моема та
опис їх функціональних властивостей. Ми порівняли різні мовознавчі підходи до вивчення значення слова, окреслили принципи формування лексико-семантичної групи, виконали кількісний
аналіз сполучуваності іменників тематичної групи "зовнішність"
із прикметниками в описах оповідань(див. таб. 1).
Таблиця
Порівняльний кількісний аналіз сполучуваності лексичних одиниць тематичної групи «зовнішність» у коротких оповіданнях
В. С. Моема
Семантичний
клас

Приклади сполучуваності іменників із прикметниками

Кількість

Риси
обличчя

Dark eyes, fine eyebrows, blue large eyes, broad face, long
face, deeply sunburned, thin- lipped, small grey eyes, plain
face, beautiful face, large blue eyes, dark eyebrows, long
dark lashes, mouth was like a scarlet wound, large blue eyes,
fleshy face, large blue eyes, large eyes and somber;
Beautiful body, hands were lovely;smallish, plump, fat,
narrow chest and bowed shoulders;
Attractive, charming, beauty, good-looking, attractive,
charming, pretty, beauty, beauty, beautiful, wonderful,
beautiful, wonderful, beautiful, ugly;
Talkative, quiet, humorous,slangy, nice, comic, ambitious,
neat, dramatic, good-humoured;

15

16

10

11

Частини тіла
та статура
Зовнішність
Риси характеру

%

вживань

41

43

5

5

Волосся

Pale brown hair, grey hair, carefully brushed, flaming hair,
natural wave and long hair, black and curling hair, white
hair;

13

14

Одяг

Blue cotton shirt, a pair of grey trousers, blue shirt, grey
canvas trousers, black coat, pepper-and-salt trousers, a white
collar tie;

10

11
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Підібʼємо підсумки результатів кількісного аналізу сполучуваності лексичних одиниць тематичної групи «зовнішність» у
коротких оповіданнях В. С. Моема.
1. Майже у всіх досліджуваних портретах 32 персонажів присутня(або повторюється) загальна характеристика зовнішності,
зокрема іменник “appearance” чи його синонім або “man”,
“chap”, “woman” у сполученні з прикметником “attractive”, рідше з “charming”, “wonderful”, “handsome”, “beautiful”, напр.:
“Hewasahandsomechap. Hewasalwaysfit.”[1, с. 204].
2. У зображенні рис обличчя переважає опис очейіз прикметниками розміру та кольору, напр., “largeblueeyes” та колір шкіри.
3. характеристика волосся реалізується в сполученнях з прикметниками кольору та якості, напр., “blackandcurlinghair”.
4) З іменників, що позначають частини тіла автор найчастіше
описує руки з прикметниками позитивної конотації в жіночих
портретах, тоді як у чоловічих здебільшого описується статура
та вживаються іменники“body”,“chest” та “shoulders”, напр.,
“narrowchestandbowedshoulders”,“andhisbrownbodywasasthinasarail.”[1, с. 305];
5. Іменники, які позначають одяг, переважають в описічоловічих персонажів, серед них домінує“trousers”.
6. Лексичні одиниці, що позначають риси характеру, в описах
становлять лише 5%, що можемо пояснити схильністю автора
обирати непрямі засоби характеристики особистості, наприклад,
через вчинки персонажів та їх мотиви.
Таким чином, авторські прийоми опису персонажів В. С. Моема характеризуються відносно сталою структурою, що включаєзагальну характеристику персонажа, опис волосся й очей. На
нашу думку, описи персонажів В. С. Моема від інших авторів
вирізняє те,що іменники, які позначають одяг, переважаютьсаме
в чоловічих образах.
Список літератури
1. Мусурівська О. В. В. С. Моем : Оповідання/ О. В. Мусурівська, В. В.
Архелюк (Книга для читання англійською мовою). – Чернівці : Книги–
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2. Паршин А. Теорія і практика перекладу / А. Паршин. – М. : Вища
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Діана Мотольська
Науковий керівник – асист. Панаськов А.В.
Граматичні особливості мови приватного права
(на матеріалі текстів заповітів)
У добу "стилістичної слизькості" (за Е. Томпсон) мовних
стилів та сфер їхнього функціонування цікавим дискурсом для
дослідження стає мова писемних джерел, зокрема, офіційноділового стилю правничої галузі. Адже саме у цій множині текстів матимемо справу з амбівалентними матеріалами: з одного
боку, вони є результатом психічної діяльності людини, а тому
володіють всіма характеристиками персоналізованого мовлення,
з іншого – жорстко лімітовані за лексичним, граматичним, синтаксичним та стильовим оформленням, тому що за функціональними властивостями виступають документальною одиницею
приватного права.
Традиційні нормативно-правові документи описуються як
багатослівні, насичені довгими реченнями та надзвичайно важкі
для розуміння.
Пітер Тірзма зазначає, що більшість традиційних юридичних
документів містить такі особливості: довгі та складні чи складені речення, надання переваги складним прийменниковим фразам, багатослів`я та надмірність вживаних слів, використання
пасивного стану, незвичну будову речення та безособові конструкції [1].
Якщо ми спробуємо включити в одне речення всю можливу
та необхідну інформацію щодо висловлення заповідача, то утвориться не лише довге речення, а й граматично складне. Такі
речення часто містять підрядні та сурядні частини з різноманітним лексичним забарвленням, винятки та винятки із додатковими винятками у винятках: “If Barry Feinstein is unwilling or unable to serve, then I appoint Charles Raid to serve as my Personal
Representative, and ask that he be permitted to serve without Court
supervision and without posting bond”.
Заповіти, як і традиційні юридичні тексти, надають перевагу
складним прийменниковим чи іншим фразам, а не простим прислівникам чи прийменникам [2]. Наприклад, документ може
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містити фразу “provided that” замість простого “so”; “in addition to” замість “besides”; “therein” замість “here”.
Прикладом надмірності вживання слів із синонімічним значенням в нами проаналізованих заповітах є: “I devise, bequeath
and give. . .”, де devise, bequeath та give є синонімами до слова
will (заповідати).
Варто зауважити, що заповіти традиційно містять у собі особові займенники у першій чи другій особі однини. Наприклад,
“I appoint Barry Feinstein as my Personal Representative...”.
Укладачі заповітів складають документи в безособовій манері та використовують займенники третьої особи однини. Використання особових займенників “I” чи “you” та присвійного
займенник “my” у відповідних випадках, наприклад “I desire
that my body be buried”, надає певної об`єктивності [2].
У мові приватного права автори зазвичай використовують
активний стан. Документи, написані в активному стані, чітко
вказують, хто відповідальний за виконання дії. Особа чи річ,
котра активно виконує дію, завжди є підметом у реченні. Ця
закономірність може бути розглянута на такому прикладі: “I,
John Smith, an adult residing at 5 Cherry Lane, Ney York, Ney York,
being of sound mind, declare this to be my Last Will and Testament.”
Отже, ми виділили такі граматичні особливості текстів заповітів: речення зажди граматично ускладнені, надається перевага
складним прийменниковим та прислівниковим фразам, часте
вживання однорідних членів речення (зазвичай присудків), традиційне вживання особових займенників та переважання активного стану над пасивним.
Список літератури
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Анна Незвеська
Науковий керівник – проф. Попович М.М.
Кілька зауваг щодо лінгвостилістичних особливостей епістолярію Наполеона Бонапарта
Епістолярний жанр є предметом вивчення ще з античних часів. За останні роки інтерес науковців до епістолярію суттєво
зріс: листи стали об’єктом багатоаспектного вивчення. Дослідники аналізують жанрово-стильову специфіку епістолярію,
структуру листів, особливості функціонування епістолярних
одиниць різного рівня тощо. Проте загальноприйнятий статус
епістолярію на сьогоднішній день залишається багато в чому
невизначеним [1, с. 132].
Особливий інтерес становлять листи відомих історичних постатей. Саме ці листи зазвичай дають багату інформацію про
суспільно-політичні події минулого. У цьому відношенні надзвичайно важлива й цінна епістолярна спадщина Наполеона
Бонапарта як приватного, так і адміністративного характеру.
Саме це спонукало нас до детального вивчення його листування.
Метою нашої наукової розвідки є виявлення найтиповіших
ознак листів, адресованих полководцем своїй коханій Жозефіні.
Проведений з цією метою аналіз 150 листів дозволив встановити
такі їх особливості:
1) кожен із розглянутих листів має ту саму структуру: вказана дата, місце написання, звернення до адресата, короткий зміст
повідомлення та наявність підпису (Modène, le 26 vendémiaire
an V( 17 octobre1796), іноді був вказаний, навіть, час написання
( à 9 heures du soir). В кожному листі зазначався адресат та місце його перебування. У звертанні до адресата Наполеон широко
використовує експресивну лексику (adorable, chère), що виражає його особливе ставлення до Жозефіни;
2) однією з важливих ознак епістолярного стилю Наполеона
Бонапарта є вибіркове використання особових займенників, які
визначають його особистісне ставлення до адресата. В приватному листуванні він послуговується займенником “Tu” (ти), що
однозначно свідчить про його тісні стосунки з Жозефіною;.
3) у своїх листах полководець досить часто використовував
спонукальні конструкції, серед яких ми виокремили:
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а) спонукальні конструкції з натяком на виконання певних
дій, наприклад: aime-moi, pense souvent à moi, що спрямовано на
відповідну реакцію адресата, тобто лист-відповідь;
б) простежується використання елементів стилю художньої
літератури, які, безумовно, впливають на емоційну сферу адресата та формують у нього відповідну реакцію у вигляді зворотного зв’язку. Особистий епістолярій Наполеона Бонапарта досить експресивний, наповнений метафорами, гіперболами та
епітетами:
Метафори : je me réveille plein de toi
Епітети: adorable amie, douce et incomparable Joséphine;
Гіперболи: l’amour le plus profond et le plus tendre, je
t’embrasse un million de fois, mille baisers amoureux.
Подібні стилістичні звороти є насамперед свідченням великої
закоханості Наполеона, крім того, вони акцентують його сподівання на лист-відповідь, який буде не лише проявом формальної
сторони етикету, а й підтвердження прояву почуттів та емоцій
самого адресата;
4) при дослідженні нами були виділені певні маркери настрою Бонапарта, а саме, імператор часто використовує іменники з позитивною або ж з негативною конотацією, що, за нашими
припущеннями, могло б свідчити про зміну настрою, в якому
перебував Наполеон під час написання того чи іншого листа. В
одному з листів до Жозефіни він використовує іменники з негативною конотацією: une méchante, une laide, що є ознакою його
переживань, душевних страждань, спричинених, імовірно, невідповідною поведінкою Жозефіни.
Цілком зрозуміло, що проаналізовані листи не дають нам
підстав робити якісь стверджувальні заяви, щодо особливостей
стилю писемного мовлення Наполеона Бонапарта, але нам вдалось намітити приблизний план дослідження його ідіолекту.
Список літератури
1. Фесенко О.П. Епістолярій : стиль, жанр, дискурс / О.П. Фесенко //
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Себастіана Ніколаєску
Науковий керівник – проф. Попович М.М.
Про структуру рекламних текстів
Суспільним значенням реклами цікавилися, аналізували, вивчали та прогнозували її майбутнє дуже відомі особистості, як
наприклад, Б. Франклін, Ф. Рузвельт, Г. Бухло, Ж. Шере та багато ін. Так, У. Черчіль писав з приводу реклами, що вона
породжує потребу в більш високому рівні життя. Однією з помітних рис сучасної реклами є нав'язування нашій свідомості
ілюзорної, утопічної картини життя, певної ідеї, символу, які не
мають нічого спільного з життям реальним .
Мета цієї розвідки – визначення структурної специфіки рекламних текстів. Задля цього було проаналізувано 200 рекламних
оголошень, що представляють різні види рекламного дискурсу:
рекламу продуктів харчування, одягу, косметики, транспорту,
захисту навколишнього середовища, побутової техніки тощо.
В опрацьованому нами матеріалі в кількісному відношенні
переважає реклама продуктів харчування. Це, безумовно, зумовлено тим, що продукти харчування є товаром першої життєвої необхідності.
Проаналізований матеріал продемонстрував, що рекламний
текст має свої композиційні особливості, на які чітко вказала В.
В. Самаріна у своїй праці [1]. До складу більшості рекламних
матеріалів входять аудіовізуальні елементи. Сприймаючись нами як єдине ціле з письмовими або усними висловлюваннями, ці
елементи можуть відноситися до різної тематики і не мати чіткої
структури. Тексти, в структуруванні яких використовуються,
крім вербальних засобів, іконічні знаки (малюнок, фотографія
тощо), а також засоби інших семіотичних кодів, таких як колір,
формат і шрифт, називаються креолізованими. Таким чином,
фактура рекламних текстів складається з двох негомогенних
частин: вербальної (мовної / мовленнєвої) та невербальної (належить до інших знакових систем, ніж природна мова). Як правило, наявність невербальної складової сприймається як
невід’ємний атрибут повноцінного рекламного тексту. Наприклад:
La fraise
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La saison de la fraise bat son plein, et on trouve facilement des
fraises mures et savoureuses. Choisisez-les sans anneaux blancs à la
base du pédoncule et avec une collerette de feuilles légèrement
relevée. Achetez- la à la fin de vos courses car elle est fragile et il
vaut mieux la poser sur le dessus du panier. C’est aussi à la fin du
marché que les bonnes affaires commencent. Les commerçants
proposent souvent les barquettes à prix sacrifié pour ne pas avoir à
remballer ce fruit qui ne se garde pas.
Наведений рекламний текст містить такі структурні елементи: заголовок, основний текст і девіз-пораду.
Заголовок має завданням привернути увагу до тексту, зацікавити покупця. Тому він повинен бути оригінальним, зрозумілим
за змістом, щоб ефективно впливати на адресата реклами. Виділяють різні типи заголовків, як інформуючі провокуючі;
питальні і такі, що містять команду. У нашому прикладі заголовок належить до категорії денотативно-інформативних, він привертає увагу на властивості, якими володіє ягода.
Основний текст розкриває інформативний зміст заголовка.
Ця частина рекламного повідомлення може бути описовою,
розповідальною, пояснювально-інформативною тощо. У структурі наведеного прикладу вона рекомендуюча: Achetez- la à la fin
de vos courses car elle est fragile et il vaut mieux la poser sur le
dessus du panier
Завершальна частина повинна спонукати покупця до здійснення ним дії : C’est aussi à la fin du marché que les bonnes
affaires commencent. Це найбільш сильнодіюча форма рекламної
пропозиції. Фахівці рекламної справи радять, щоб, придумуючи
слоган, потрібно намагатися, щоб він відповідав темі реклами,
був коротким, сформульованим шляхом оригінальної гри слів і
містив у собі, по можливості, назву компанії.
Список літератури
1. Самаріна В.В. Німецькомовний рекламний дискурс: прагматичний,
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Вікторія Ніколайчук
Науковий керівник – асист. Буяр І.Є.
Особливості відтворення англійського сленгу засобами української мови
Культурно-історичний фон будь-якого періоду в житті країни
знаходить відображення у мові. Сленг, як її невід’ємна складова,
відбиває розмаїття інтересів різних соціальних спільнот, оцінку
ними подій, що відбуваються у світі, державі, чи їхньому мікросоціумі. Реагуючи на найрізноманітніші перетворення у житті
його носіїв, сленг і сам безперервно змінюється. Відтак, завдяки
цьому шару лексики мова перебуває у постійному стані розвитку, є живою та динамічною.
Проблема сленгу активно вивчалася та продовжує вивчатися
як зарубіжними, так і вітчизняними науковцями, зокрема: Б.
Ларіним, В. Вілюманом, В. Фріманом, Г. Судзиловским, Е. Партріджом, І. Гальперіним, Л. Скворцовим, М. Маковським, Т.
Хомяковим, Ч. Леландом та іншими. Проте про достатню вивченість перекладацького аспекту сленгу говорити ще рано.
Поняття ,,сленг” визначаємо як особливий шар лексики, до
якого належать два компоненти: по-перше, емоційно забарвлена
лексика, що вживається людьми, незалежно від їх соціальної,
професійної чи іншої належності та виходять за межі стандартної мови; по-друге, слова та словосполучення, вживані представниками окремих соціальних чи професійних груп.
Для сленгу, як українського, так і англійського, головними
особливостями є наступні: опосередкований зв'язок з денотатом,
розмитість референтних меж та наявність синонімії [2, с. 170].
Для сленгу характерний постійний розвиток та оновлення.
Для утворення нових сленгових одиниць найчастіше використовується семантична деривація. Іншими продуктивними способами творення сленгзмів є абревіація та афіксація. Більш рідкі
випадки, коли лексичні одиниці сленгу утворюються за допомогою контамінації та редуплікації. Крім того, для сленгового словотвору характерний особливий спосіб, який полягає в утворенні нових лексем використанням повнозначних слів як напівсуфіксів [1].
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У процесі відтворення англійського сленгу засобами української мови перед перекладачем постає низка проблем. Однією з
найбільших є переклад фразеологічних одиниць, кількість яких
в англійському сленгу значно перевищує кількість українських
сленговизх одиниць. У випадках, коли відтворити і денотативне,
і конотативне значення фразелогізму неможливо, перекладач
зазвичай надає перевагу відтворенню конотації. Сленгові фразеологізми можуть відтворюватися українською мовою за допомогою фразеологізмів, які на належать до сленгу або до іншї спеціальної розмовної лексики, а також за допомогою образних лексем.
Ще одну проблему становить відтворення безеквівалентних
сленгових одиниць. Їх переклад зазвичай здійснюється за допомогою експлікації, яка часто поєднується з транскрибуванням
чи транслітеруванням або застосуванням гіпонімічної реномінації.
При відтворенні англійського сленгу українською мовою використовуються різні перекладацькі трансформації. Найчастіше
перекладачі звертаються до таких лексичних трансформацій,
як: транскрипція, транслітерація, калькування, дивергенція, конвергенція та описовий переклад. Щодо граматичних трансформацій, то тут найчастіше застосовуються такі: членування речення, об’єднання речень, власне граматичні, антонімічний переклад, додавання, вилучення та пермутація.
Список літератури
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,,Філологічна”. – Острог : Видавництво Національного університету
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Софія Новак
Науковий керівник – асист. Панаськов А.В.
Способи творення англійських юридичних термінів
Питання вивчення та функціонування термінології та галузевих терміносистем постійно привертають увагу науковців. Дослідники розглядають загальні питання термінознавства
(I. V. Arnold, R. S. Ginzburg), когнітивно-інформаційну природу
терміна (М. М. Володіна), семантичні та соціолінгвістичні аспекти термінотворення (А. С. Д’яков, Т. Р. Кияк, З. Б. Куделько),
галузеві терміносистеми (J. McEwan, О. Р. Жуков).
Проте англійська юридична термінологія, зокрема, особливості її словотвору, потребує поглибленого й розширеного аналізу,
що зумовлює актуальність обраної теми.
Мета дослідження полягає у виявленні особливостей словотвору англійської юридичної термінології.
Матеріалом дослідження слугував корпус із 100 юридичних
термінів. Цей корпус отримано методом суцільної вибірки з
юридичного словника Black’s Law Dictionary.
Словотвір у системі кожної мови є важливим засобом її збагачення, розвитку, зв’язку з різноманітними процесами діяльності людини в суспільстві, а також номінації понять.
Беручи
за
основу
класифікацію,
запропоновану
М. М. Володіною [1], та модифікувавши її для мети нашої роботи – дослідження структурних особливостей юридичної термінології, пропонуємо таку класифікацію словотвірних типів юридичних термінів:
1) однокомпонентні терміни, тобто терміни-слова: abandon,
accuse, allege, assassin, assault, attempt, burglar, conspire;
2) багатокомпонентні
терміни,
тобто
термінисловосполучення: felonious homicide, impartial jury.
У межах однокомпонентних термінів виділяємо такі типи
відповідно до їхньої морфемної структури:
1) непохідні (прості, кореневі): abandon, accuse, allege;
2) похідні (афіксальні): abandonment, infanticide, seizure;
3) складені: blackmail, jury-box, juryman, lawsuit.
За результатами кількісних підрахунків словотворчих моделей однокомпонентних правничих термінів непохідні терміни
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складають 18,6% (13 лексем), похідні – 71,4% (50 лексем), складені – 10% (7 лексем).
У межах багатокомпонентних термінів виділяємо такі типи:
 двокомпонентні, наприклад: attempted assault;
 трикомпонентні, наприклад: white-collar crime;
 п’ятикомпонентні, наприклад: assault with intent to murder.
На підставі здійсненого структурно-словотворчого аналізу
сучасних англійських правничих термінів ми дійшли таких основних висновків:
1) юридичні терміни можна поділити на: терміни-слова (70%
вибірки) та терміни-словосполучення (30% вибірки);
2) подальший аналіз дозволяє поділити терміни-слова на непохідні терміни (18,6% вибірки), похідні (71,4% вибірки), складені (10% вибірки);
3) похідні терміни, у свою чергу, поділяємо з огляду на переважаючі дериваційні процеси: способом суфіксації утворено
86% усіх відібраних для аналізу похідних термінів, способом
префіксації – 2%, сукупної дії префіксації та суфіксації – 12%;
4) складені правничі терміни, утворені за моделями «nounstem + noun-stem» (85,7% вибірки) та за моделлю «adjective-stem
+ noun-stem» (14,3% вибірки);
5) серед термінологічних словосполучень переважають двокомпонентні
–
66,7%
вибірки,
трикомпонентні
та
п’ятикомпонентні складають відповідно 23,3% та 10%.
Отже, словотвірні процеси у галузі юридичної термінології
представлені такими типами: терміни-кореневі слова, термінипохідні
слова,
терміни-складені
слова,
термінисловосполучення.
Список літератури
1. Володина М. Н. Когнитивно-информационная природа термина и
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Аліна Павловська
Науковий керівник – доц. Руснак Д. А.
Способи семантизації лексичних одиниць на уроках
французької мови
Зацікавленість у вивченні іноземних мов у ХХІ столітті викликана зростаючою потребою у спілкуванні та спільній роботі
з людьми різних країн з різними мовами спілкування. Навчаючи
іноземній мові, ми надаємо учням нові засоби вираження їх думок, розвиваємо здібності розуміти іншомовні тексти під час
слухання та читання.
Зміст мовлення виражається у словах і словосполученнях, які
входять до поняття «лексика» (О.І. Вишневський). Більшість
слів багатозначні, їх значення конкретизуються лише у мовленні. Слово, відірване від живої мови, має лише потенціальні
можливості асоціюватись з тими чи іншими одиницями мислення (поняттями). Зважаючи на це, сучасна методика вимагає,
щоб слова і словосполучення засвоювались не в ізольованому
(відірваному від контексту) вигляді, а в єдності трьох аспектів –
лексики, граматики і фонетики [1, с.129].
Уведення нових лексичних одиниць на уроці французької
мови та розкриття їх значень може відбуватися різними способами:
1. Візуальні засоби. Під ними мається на увазі використання
наочності, предметів, імітації дій (courir, sauter, nager) спеціально створені ситуації, що демонструють взаємовідношення
між об’єктами. Можна вводити велику кількість слів, які означають назви предметів, їх якості, діі, а також прийменники. Наочність збільшує ефективність навчання, допомагає учневі засвоювати мову більш осмислено й з більшим інтересом.
2. Словесне пояснення значень рідною мовою або іноземною мовою. Тут можна використати:
а) розгорнуте визначення іноземною мовою, але при наявності певного рівня знань в учнів. Наприклад: royal – du roi.
б) описове пояснення рідною мовою значення нового слова. Так
можна пояснювати значення слів, коли їх значення в іноземній і
рідній мові не збігаються: carnet – petit cahier servant à inscrire
des notes, des adresses; в) пояснення нової лексики з опорою на
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контекст. Такий спосіб пояснення слів доцільний при засвоєнні
слів під час читання; г) використання словотворних афіксів та
інтернаціональних основ, які відомі учням, для пояснення нових слів.
Тут маються на увазі:
- суфіксально-префіксальний спосіб словотвору,
- словоскладання,
- конверсія.
Наприклад: impossible, développment, un gratte- ciel, froid – le
froid [2, с.63];
д) використання синонімів і антонімів з метою розкриття
значення нових слів і словосполучень, наприклад: petit – grand,
vite – longtemps, arrivée – départ.
3. Простий переклад. Вдаватися до перекладу з метою семантизації значень нових слів доречно тоді, коли значення лексичної одиниці не можна розкрити з допомогою перелічених способів, зокрема коли слово є абстрактним поняттям.
Отже, підготовчий етап роботи передбачає введення вчителем лексики на занятті, що передує читанню тексту і її закріпленню. Потрібно організувати роботу з лексикою, яка відображається в цьому тексті, коротке зіставлення лексичних одиниць
французької та української мов, подібність і відмінність яких у
двох мовах мають найбільше значення при вивченні французької мови. Таким чином, лексичні навички є одним з найважливіших і невід'ємних компонентів змісту навчання іноземної мови, а їх формування має відбуватися у мовленнєвому контексті,
що сприятиме кращому запам’ятовуванню та володінню лексичним матеріалом.
Список літератури
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Анастасія Павлюк
Науковий керівник – асист. Предій Ю. Д.
Функціональні характеристики метафори
в публіцистичному стилі (на основі газетних статей)
Метафора — один з основних стилістичних прийомів, який
широко застосовується для створення художніх образів та породження нових значень. Традиційно метафору розглядають як
один з видів риторичних фігур або тропів, описаних ще в античних риториках [2, с. 108].
До вивчення метафор звертаються не лише лінгвісти, а й філософи і психологи [5, c. 11–13].
Актуальність теми дослідження зумовлена багатоманітністю
сучасних філологічних підходів у галузі вивчення метафори.
Об’єкт дослідження – метафори у їх лінгвістичному трактуванні, які широко представлені у публіцистичному стилі, зокрема у
газетних статтях. Предметом дослідження послуговують функціональні характеристики метафори та закономірності їх вживання у сучасних газетних статтях. Мета роботи — аналіз контекстуальної значущості метафори у публіцистичному тексті на
прикладі статей, взятих з відомих британських та американських газет. У дослідженні використовується метод контентаналізу, об’єкт – 30 газетних статей різноманітних за тематикою.
Використання метафори у сучасному публіцистичному тексті
зумовлена багатьма причинами. Однією з них є те, що вона виступає засобом експресії, яка часто застосовується в газетних
рецензіях, статтях про події у культурній та соціальній сфері: A
Greek friend tells me that if they like meatballs they might call someone “my little meatball” (keftedaki mou in Greek), or there’s fasolaki mou (my little green bean) as well as loukoumaki mou (my little
turkish delight)[3]. У статтях на політичну тематику присутнє
широке застосування метафори: On Wednesday, Klitschko said
Yanukovych had 24 hours in which to call snap elections, demanding
another meeting with the president. If this did not happen, he said,
the opposition would "go on the attack". His words drew loud cheers
from the crowd on Independence Square, hub of the protests [6].
Проте, якщо говорити про метафори саме у політичних чи економічних статтях, то варто взяти до уваги, що найчастіше мета173

фора набуває свого образного змісту завдяки контексту. У статтях на іншу тематику, переважають метафори опису, а також ті,
які вже навіть стали кліше: Bitcoin has grown by leaps and
bounds since then and there are now a fair number of places that
accept it, from car dealerships to online florists [4].
Автори використовують метафори з метою посилення зацікавленості читача у їх статтях; вони дають можливість інтерпретувати подану подію чи порушену проблематику по-своєму,
зробити її більш експресивною та такою, що створює враження
про думку самого автора щодо неї.
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Іванна Павлюк
Науковий керівник – доц. Сапожник І.В.
Модальні дієслова в творах В. Гібсона
У сучасному мовознавстві спостерігається підвищений інтерес до категорії модальності в її багатофункціональних виявах.
Актуальність теми полягає в тому, що кожне висловлювання,
вербальне відношення до будь-чого, повідомлення, інформація,
оцінка, спонукання тощо містять у собі різні модальні відтінки,
які разом складають модальний план речення. Питанням залишається і те, чи є модальність однорідною універсальною категорією, притаманною будь-якому висловлювання, чи все ж таки
існують різні, диференційовані види модальності і якщо так, які
саме і чим вони виражаються.
Мета роботи – визначити модальність як функціональносемантичну категорію в лінгвістиці, дослідити та систематизувати модальні дієслова на основі художнього роману.
За визначенням В.Н. Ярцевої, “модальність (від сер.-лат.
modalis – модальний; лат. Modus – міра, спосіб) – функціонально-семантична категорія, що виражає різноманітні види відношень ставлення до дійсності, а також різні види суб'єктивної
кваліфікації того, що повідомляється” [2, с. 303].
Як відомо, вже став традиційним поділ модальності на два
типи: об'єктивну та суб'єктивну. Залежно від того, що піддається
оцінці: позамовна дійсність чи саме висловлювання, відповідно
виділяють два типи модальності – об’єктивну та суб’єктивну.
Перша розуміється як відношення висловлення до позамовної
дійсності, оформлене граматично, друга – як вираження ставлення того, хто говорить (пише), до того, що він повідомляє.
Існують різноманітні класифікації засобів вираження модальності. І.В. Корунець зауважив, що “модальність, будучи екстралінгвістичною категорією, що виражає відношення мовця до
реальності, має загальні в англійській та українській мові засоби
реалізації, які в себе включають:
 фонетичні засоби (наголос та інтонація);
 лексико-граматичні засоби (модальні дієслова);
 лексичні засоби (модальні слова та модальні вирази), що
виражають суб'єктивну модальність;
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 граматичні засоби, що виражають граматичну модальність" [1, с. 308].
Особливу уваги ми привернули до вивчення модальних дієслів як лексико-граматичного засобу вираження модальності.
Модальні дієслова – це дієслова, які втратили своє номінативне
значення, ставши носіями модальних та емоційно-експресивних
відтінків, та виконують виражальну функцію.
Дослідження проводилось на основі роману В.Гібсона «Розпізнання образів». В романі було знайдено 754 модальних дієслова. Найбільш вживаним виявилось дієслово can (279), а от
ought to взагалі ні разу не зустрічалося в романі.
Систематизувши та підрахувавши всі знайдені модальні дієслова за їх значенням, ми отримали такі результати:

модальні дієслова можливості виконання дії – 390;
e.g. We can discuss it when you arrive.

модальні дієслова невпевненості – 156;
e.g. Dorotea may be one of those people who aren't going to make
it through.
"You can't seriously believe it's him".

модальні дієслова обов’язку – 58.
e.g. But she must be present for the new segment.
Як бачимо, використання модальних дієслів у сучасній англійській мові необхідне для уточнення значень смислових дієслів, для надання додаткових відтінків значень та стильової забарвленості тощо.
Список літератури
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Роман Паневник
Науковий керівник – доц. Гладка В.А.
Основні моделі метафоричного переносу значення
в арготичних одиницях французької мови
Вивчення арго, яке тлумачиться традиційно як «особлива мова, що використовується членами певної групи або соціальної
категорії з метою відокремлення їх від основної маси мовців» [3,
с. 30], становить одне з ключових питань у дослідженнях соціальної диференціації мови. Пильний інтерес лінгвістів до
складного характеру зв’язків між суспільством і мовою, а також
до ролі арго загалом у функціонуванні мови, зокрема французької (Т. Бюло, Л.-Ж. Кальве, Ж.-П. Гудайє, Д. Франсуа-Жеже,
М. Гаске-Сірюс та ін.), визначає актуальність нашого дослідження.
Основна відмінність арготичної мови від загальнолітературної – наявність особливої лексики. Поряд з фонетико-морфологічними (деривація, скорочення, верлан тощо), основними способами її творення також є лексико-семантичні. Серед останніх
найбільшої уваги заслуговують метафоричні переноси, в дослідженні яких, власне, й полягає основна мета нашої розвідки.
Ще Арістотель розглядав метафору як засіб переносу найменування з одного предмета на інший на основі відчуття подібності між ними [1, с. 135]. На думку П. Фонтан’є, метафора надає
слову або думці «невластиву їм форму, яка їх змінює, але не
приховує», оскільки маскування істинного значення або смислу
врешті-решт зумовлює його розкриття [4, c. 167].
Арготизми, за словами В.Ю. Апресяна і Ж. Серля, представляють два типи метафор: 1) фізіологічні, засновані на морфологічній подібності, ботанічному та зоологічному вживанні, та
2) когнітивні, які залежать від зовнішніх знань [2; 5]. Перший
тип метафори характеризується великою подібністю між джерелом і об’єктом, напр.: boule – tête, bateau – soulier, vache –
femme de mauvaise conduite. Натомість другий тип вимагає розпізнавання, виходячи із загальних знань, напр.: musique –
plaintes, cigogne – palais de justice.
Аналіз фактичного матеріалу показав, що метафоричні переноси значення здійснюються за кількома моделями, а саме:
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- предмет – предмет. У цьому типі переносу спостерігаємо
значну кількість найменувань майже всіх частин тіла, напр.:
bocal – estomac, caboche – tête, mirettes – yeux. У цій групі для
позначення частин тіла представлені також назви фруктів та
овочів, напр.: orange – belle gorge, pomme – tête.
- предмет – людина, напр.: balai – gendarme, biffard –
bourgeois, brodeur – écrivain public, banane – homme stupide.
- людина – людина, напр.: Jésus – jeune voleur, Grec –
tricheur au jeu, Joseph – mari trompé, Louis XV – maîtresse.
- тварина – предмет, напр.: cigale – pièce d’or, canard –
journal, ours – salle de police.
- тварина – людина, напр.: mouche – police, escargot – agent
de police, aigle – voleur, chien – avare, lapin – voyageur d’omnibus.
- предмет – метафізичний світ, напр.: canne – surveillance,
colle – mensonge, culotte – ivresse, balle – secret. У створенні метафоричного переносу значення цього типу беруть також участь
слова на позначення кольорів, напр.: jaune – été, blanche – eaude-vie, noir – café, rouge – sang, briau – diamant.
- предмет – психічний світ, напр.: banque – ruse, bateau –
plaisanterie, chantier – embarras, la muette – conscience, nez –
mauvaise humeur, vestige – peur.
Отже, проведений аналіз різних моделей метафоричного переносу значень слів показав, що арготичні одиниці створюються
на основі образів (переважно ботанічної та зоологічної природи), які допомагають емоційно позначити предмети і явища оточуючої дійсності у завуальованій формі.
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Ольга Паранчич
Науковий керівник – асист. Семенюк Л.В.
Переклад інфінітивного звороту
з прийменником for
Інфінітивні звороти із прийменником for являють собою сполучення, до складу якого входить: прийменник for плюс іменник
у загальному відмінку (або займенник в об'єктному відмінку)
плюс інфінітив [1, c.97]. Інфінітив, що стоїть після іменника або
після займенника в об'єктному відмінку з передуючим прийменником for, виражає дію, яку виконує предмет або особа, позначена даним іменником або займенником.
Переклад звороту залежить від виконуваної ним функції, при
цьому прийменник for опускається, а весь зворот – інфінітив з
іменником (займенником) з for – перекладається повним
підрядним реченням відповідно до виконуваним даним
зворотом функції, що зазвичай вводиться за допомогою
сполучника що, щоб, до того ж іменник (або займенник) цього
звороту разом із передуючим прийменником for перекладається
іменником (або займенником) у функції підмета підрядного
речення, а інфінітив – дієсловом-зв’язкою в особовій формі:
Не waited for her to speak, but she did not. – Він чекав, щоб
вона заговорила, але вона мовчала [2, c.142].
Підрядним реченням перекладається конструкція for +
інфінітив, де зустрічається інфінітив у ролі означення, інфінітив
результату або наслідку (після слів so, to, only) [2, c.143]. Іноді,
залежно від моделі, цей інфінітивний комплекс може
перекладатися інфінітивом або іменником чи займенником у
давальному відмінку з інфінітивом. Розглянемо детальніше
засоби реалізації деяких моделей в українській мові:
1. “Мені (йому тощо) немає чого...”, “Мені (йому тощо)
достатньо (корисно, важливо, призначено тощо)...”:
It’s enough for him to poll 10,000 votes. – Йому достатньо
набрати 10000 голосів [2, c.159].
2. “Немає сенсу (тощо) + інфінітив”:
There is no sense in waiting for the Third World to realize that
they will have to restrict themselves to local effects in environmental
protection. – Немає сенсу чекати, аби країни Третього Світу
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зрозуміли, що у захисті довкілля їм доведеться обмежуватися
місцевими діями [2, c.162].
3. Іменник, що в ролі означення має підрядне означальне
речення:
However there is still a chance for the corporation to survive. –
Однак є ще шанс, що корпорація виживе [2, c.164].
4. Підрядні речення мети, а також іменники у сполученні з
такими реченнями як означення:
In order for them to do so, there must be a precedent. – Для того,
щоб вони вчинили так, потрібний прецедент [2, c.165].
5. Речення моделі “Не мені (вам тощо) + інфінітив”:
It’s not for us to decide. – Не нам це вирішувати [2, c.166].
6. Речення моделі “мені (їм тощо) + іменник (займенник) +
для + іменник”:
After publication they brought the tape for me to listen to. –
Після опублікування вони принесли мені запис для
прослуховування [2, c.167].
Таким чином, інфінітивні звороти із прийменником for
являють собою сполучення, до складу якого входить:
прийменник for плюс іменник у загальному відмінку (або
займенник в об'єктному відмінку) плюс інфінітив. Ці
сполучення мають низку варіантів перекладу залежно від
ситуації і від виконуваної ними функції. Але головним
прийомом залишається переклад підрядним реченням, яке
вводиться сполучниками що, щоб, як.
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Дмитро Пашняк
Науковий керівник – доц. Лопатюк Н.І.
Особливості перекладу англійських фразеологізмів
з компонентом “лінивий” українською мовою
Мета дослідження проаналізувати структурно-граматичні
особливості фразеологічних одиниць (ФО) англійської мови,
дослідити диференційні ознаки та поглиблено вивчити особливості структури фразеосемантичного поля “лінивий” в англійській та українській мовах, описати їх семантику. Слово “лінивий”
розповсюдженне у ФО, про що свідчить наш аналіз, але згідно з
стилістичним забарвленням ФО, його значення нейтральне. Існує багато синонімів до цієї лксеми, які вживаються зазвичай у
літературній (indolent) або в розмовній мовах (sluggish,
lazybones). Провівши етимологічний аналіз, можна сказати, що
“лінивий” було запозиченно з Німецької мови приблизно у XVI
столітті lasich 'languid, idle' [1].
Семантичний аналіз фразеологічних засобів англійської мови, що об'єднуються у фразеосемантичне поле “лінивий”, дає
підстави у межах поля виділили два мікрополя: фразеосемантичне мікрополе “бездіяльність” та фразеосемантичне мікрополе
“суб’єкт бездіяльності” [2]. Фразеосемантичне мікрополе “процес бездіяльності” утворюють три семантичні групи: фразеосемантична група “не займатися корисною діяльністю”, фразеосемантична група “бездіяльність відповідно до роду занять”, фразеосемантична група “характеристика діяльності”. Одиниці фразеосемантичного мікрополя “процес бездіяльності” вступають
між собою в антонімічні відношення. У межах мікрополя виокремлюються антонімічні ряди та пари, що ґрунтуються переважно на якісному протиставленні swift handed man “швидко працювати займатися чимось”, go to town “швидко працювати, займатися чимось”, to work klugy “повільно працювати, займатися
чимось” “наполегливо працювати”, hammer at smth; to work half
of whistle “працювати не на повну силу, не викладатися в роботі”, працювати день і ніч — ‘’to work day and night; to work
double tides’’ Моделювання фразеосемантичного мікрополя “діяльність/бездіяльність” показало, що його семантичний центр
(ядро) становлять фразеологізми, які номінують трудову діяль181

ність (to work “працювати”, to toil, to sweat, to fag; ам. to till “займатися землеробством”, ам. to ranch “займатися скотоводством”, to hack “займатися тяжкою роботою”, працювати веслами
to ply the oars характеризують трудову діяльність (працювати
без навантаження — to operate at no-load ”, працювати без перебоїв — to operate trouble-free, “працювати вхолосту — to run
free/idle, to idle”, працювати несправно — to malfunction ”), ми
також можемо спостерігати, що в англійскій мові часто використовується “conversion” до різних частин мови “працювати бульдозером — to doze, працювати лопатою — to shovel”. Встановлено, що одиниці фразеосемантичної групи “не займатися корисною діяльністю” співвідносяться з неробством not to lift a
finger “абсолютно нічого не робити, байдикувати”, to drive
somebody on the nape of the nacke “використовувати кого-небудь
у своїх інтересах; вести паразитичне життя”, to sospend smth to
pin “припинити діяти, займатися певною справою”, Дослідження показало, що одиниці фразеосемантичної групи “характеристика діяльності” – це негативно забарвлені фразеологізми (to
pull leather like a shoemaker(cobbler) “повільно виконувати якунебудь діяльність”, to work illegaly “неофіційно працювати”, to
work half of whistle “працювати не на повну силу, не викладатися
в роботі”), але є фразеологізми, які використовуються для такого семантично забарвленого компонента, як “працювати не покладаючи рук” “to work hard; to work with a will; to take pains; to
work tooth and nail”. Отже, за результатами аналізу ФО з компонентом “лінивий” можемо твердити, що негативне забарвлення
переважає над позитивним у семантиці таких фразеологізмів.
Перспективою подальших досліджень вважаємо вивчення ФО у
художньому дискурсі.
Список літератури
1. Online Etymology Dictionary [Eleсtronic resource] – Access mode :
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Юлія Пелепчук
Науковий керівник – доц. Мусурівська О.В.
Колірна лексика сучасної англійської мови:
способи словотвору
В останні десятиліття підвищився інтерес науковців до вивчення кольоропозначень – лексичних одиниць, які називають
колір. Цей прошарок лексики досить різноманітний, у зв’язку з
чим вивчення кольоропозначень здійснюється в різних напрямках. Опису лексико-семантичного поля кольоро-позначень присвячені праці Р. В. Алімпієвої, Н. Б. Бахіліної, В. В. Горлачової,
Т. Б. Козак. Вивченням кольоропозначень у психолінгвістичному аспекті займалася Р. М. Фрумкіна. Вияв національнокультурного компонента колірних лексем став предметом розгляду І. В Ковальської, М. Г. Сльозкіної, Х. Чирнер. Проте деякі
питання лінгвістики кольору як наукового напрямку мовознавства не отримали достатнього висвітлення у сучасних дослідженнях, що складає актуальність цієї розвідки.
Метою цього дослідження є виявлення словотвірних особливостей кольороназв сучасної англійської мови.
Матеріалом дослідження слугував корпус із 241 лексеми. Цей
корпус отримано методом суцільної вибірки з тлумачних словників сучасної англійської мови: Online Etymology Dictionary
[1], Oxford Dictionary of English [2].
За структурою розмежовуємо прості, похідні і складені кольоропозначення. Прості кольоропозначення, що складаються з
однієї основи: white, black, grey, blue, red, green, yellow, brown,
pink, purple, orange. Похідні кольоропозначення утворюються
шляхом додавання префіксів або суфіксів: whiteness, whiten,
blacken, blackener, grayness, bluish, blueness, redden, reddish,
greenish, brownish, yellowness, pinkish, purplish, orangy, infrared,
ultraviolet, ultramarine. Складеними є такі, що включають дві і
більше основи. Кольоропозначення, утворені способом словоскладання, поділяємо на 8 видів:
 власне композити, які пишуться разом: whitewash, blackball, blackwash, blackhead, blacktop, blackguard, blackberry, greyhound, bluegrass, bluebird, bluebell, blueberry, redbird, redbreast,
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redcap, redhead, redfish, redwood, greenback, greenstone, greenmail, evergreen, wintergreen, brownstone;
 власне композити, які пишуться через дефіс: snow-white,
bone-white, lily-white, off-white, white-collar, coal-black, graycollar, iron-grey, autumn-brown, chestnut-brown, pale-brown, darkbrown, light-brown, pink-collar, baby-pink, stunning-pink, pink-eye,
deep-violet;
 словосполучення: white bread, white elephant, iceberg
white, black letter, black comedy, black market, black widow, black
hole, black sheep, blue moon, red tape, olive green, lavender green;
 композити, утворені за моделлю (Adj+N)+ed: whiteblooded, white-headed, black-hearted, blue-eyed;
 композити, утворені за моделлю (Adj+N)+ing: blackfishing, blacklegging, blacklisting, blackmailing;
 композити, утворені за моделлю Adj+and+Adj: white-andgray, black-and-white, black-and-yellow, black-and-green;
 композити, утворені за моделлю Adj+Adj: black-blue,
blue-green, golden-brown, violet-blue, violet-purple, orange-yellow;
 абревіатурні (телескопічні) утворення: breen – brown +
green, orangeade – orange + lemonade.
За результатами проведеного аналізу виявлено: 11 (4,6%)
простих кольоропозначень; 34 (14,1%) похідні кольоропозначення; 196 складених кольоропозначень (81,3%).
Отже, з огляду на особливості словотвору, всі опрацьовані
лексичні одиниці на позначення кольору поділяємо на три групи: прості, похідні (утворені за допомогою префіксів та суфіксів) та складені (цільно-оформлені та нарізно-оформлені).
Список літератури:
1. Online Etymology Dictionary – [Eleсtronic resource] – Access mode :
http://www.etymonline.com.
2. Oxford Dictionary of English – [Eleсtronic resource] – Access mode :
http://www.oxforddictionaries.com.
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Наталія Пелипчук
Науковий керівник – доц. Бялик В.Д.
Семантика дієслів на позначення сміху та усмішки
Мета студії –визначити семантичні компоненти лексичних
одиниць в українській та англійській мовах. Матеріалом дослідження є вибірка дієслів англійської та української мови з тлумачного словника англійської мови A.S. Hornby та великого
тлумачного словника сучасної української мови В.Т. Бусел.
На прикладі таких дієслівних лексем, як, укр. сміятися, хіхікати, гигикати, англ. laugh, chuckle, giggle, що позначають сміх
та укр. усміхатися, посміхатися, англ. smile, smirk, що позначають усмішку представляють дії, що належать, відповідно, до
фонаційних та кінесичних невербальних дій.
Розглянемо дієслова-синоніми, що вказують на сміх та усмішку, у межах двох синонімічних рядів: 1. синонімічний ряд зі
значенням “сміятися”; 2. синонімічний ряд зі значенням “усміхатися”.
Стрижневе слово синонімічного ряду із значенням “сміятися”
– укр. сміятися, англ. laugh. Домінантою синонімічного ряду зі
значенням “усміхатися” є укр. усміхатися, англ. smile. Склад
синонімічних рядів, які об’єднуються домінантами на позначення усмішки у відповідних мовах, не виявляє значних кількісних
відмінностей. Так, укр. усміхатися об’єднує дієслова посміхатися, осміхатися, оскалюватися підсміхатися / підсміхуватися /
підсміюватися, що разом складає 5 дієслів. Синонімічний ряд з
домінантою англ. smile складається з дієслів beam, grin, simper,
smirk – всього 5.
Дієслова із загальним значенням сміху – укр. сміятися, рос.
смеяться, англ. laugh, нім. lachen, які є домінантами синонімічних рядів із значенням “сміятися” у досліджуваних мовах. Так,
українська домінанта сміятися об’єднує дієслова шкіритися,
зубоскалити, кихкати, хихикати / хіхікати, підхихикувати, пирскати, реготати, гиготати / гиготіти, гоготати / гоготіти, хихотати
/ хихотіти, іржати, заливатися – всього 13 дієслів. Англійська
домінанта із найбільш загальним значенням “сміятися” laugh
об’єднує дієслова cachinnate, titter, cackle, guffaw, chortle,
chuckle, giggle, snigger, які разом складають 9 синонімів.
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Загальний семантичний компонент дієслів на позначення
усмішки визначається як 1)“розтягувати губи певною мірою” та
2)“виявляти певні відчуття або ставлення до кого-, чогонебудь”, що відбиває два основні складники їхнього значення:
перший стосується зовнішнього прояву, тобто фізичного аспекту дії, а другий – характеру відчуттів, емоційного стану
суб’єкта.
За зовнішнім проявом дії дієслова на позначення усмішки
поділяються на три групи “розтягувати губи сильно”, “розтягувати губи слабо” чи “розтягувати губи параметрично” . Так,
аналіз мовного матеріалу демонструє, що семантичний компонент “розтягувати губи сильно” мають у своєму значенні дієслова укр. оскалюватися / оскалятися, англ. beam, grin, smirk. У
значенні укр. усміхатися / осміхатися / всміхатися, посміхатися,
англ. smile наявний семантичний компонент “розтягувати губи
параметрично”. Дієслова укр. підсміхатися / підсміхуватися /
підсміюватися, англ. simper вказують на усмішку з відносно
невеликою амплітудою розтягнутості губ, тобто мають семантичний компонент “розтягувати губи слабо”.
Дієслова, у значенні яких семантичний компонент стосовно
ступеня розтягнутості губ не заданий, можуть входити до контекстів, що описують як широку усмішку, так і усмішку з ледь
розтягнутими губами.
Отже, можна стверджувати, що дієслова на позначення паравербальних дій сміху та усмішки складають у кожній з досліджуваних мов окремі лексико-семантичні групи, причому якщо
кількість синонімів зі значенням “усміхатися” у розглянутих
мовах майже збігається, то кількість дієслів на позначення сміху
виявляє коливання.
Список літератури
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Тетяна Пердейчук
Науковий керівник – асист. Садовник-Чучвага Н.В.
Семантичні зв’язки між газетним заголовкомрезюме та основним текстом англомовних статей про
Україну
Газетний заголовок, як об’єкт лінгвістичного дослідження,
почав інтенсивно вивчатися на межі 50–60-х років ХХ ст. За
спостереженнями дослідників, саме в цей час суттєво ускладнилася структура газетного заголовка, розширилося коло його
функцій, зокрема зросла роль функції впливу на читача.
Теорія газетного заголовка розрізняє дві його особливості: з
одного боку, заголовок є самостійною мовною одиницею і може
бути прочитаний поза зв’язком з матеріалом, з іншого – це елемент структури тексту, який найтіснішим чином пов'язаний із
зачином і кінцівкою [1]. Між заголовком і основним текстом
завжди існують логічні зв’язки. На думку Г.В. Шаповалової,
специфіку заголовкового комплексу необхідно аналізувати у
тісному зв’язку з медіа-текстом, оскільки поза ним існування
заголовка неможливе. Крім того, заголовок і текст є
взаємопов’язаними, взаємозумовленими елементами одного
цілого – медіа-твору, тому осмислення ефективності різних
прийомів створення заголовків може здійснюватися тільки в
контексті [2, с. 205].
Заголовок-резюме
характеризується
максимальною
наявністю опорних елементів тексту ХТО? ЩО? ДЕ? КОЛИ? які
у стислій формі передають його зміст. Залежно від ступеня
об’єктивності передачі змісту розрізняють інформативнонейтральні та інформативно-оцінні заголовки.
До першого типу заголовків відносять ті, що містять
об’єктивну інформацію і виконують суто інформативну
функцію, яка дозволяє читачеві визначити основний зміст тексту. Наявність у заголовку опорних елементів забезпечує
чіткість й однозначність у висвітленні основного змісту
повідомлення. Наприклад: Ukraine vs Sweden player ratings [3];
Five things England can learn from Sweden v Ukraine [3] тощо.
Розглянемо детальніше заголовок Teargas used in Ukraine
protests over language law [3]. Тут чітко простежується наявність
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таких опорних елементів: ЩО? – ,,Teargas used”, ДЕ? – ,,in
Ukraine”, ЧОМУ? – ,,protests over language law”. Заголовок представлений еліптичним реченням (замість ,,Teargas was used…”),
що робить його більш скомпресованим, чітко акцентує увагу на
опорних елементах повідомлення.
Приклади інформативно-оцінних заголовків є такі: Euro 2012
presents Ukraine with a fresh twist on national stereotypes [3]; Great
on the pitch but Poland and Ukraine is chaos off it at Euro 2012 [3];
Face paint fades and fan zones empty as Poland and Ukraine exit
Euro 2012 [3]. У наведених вище прикладах заголовки у стислій
формі не тільки інформують про зміст повідомлення, а й завдяки прикметникам, дієсловам, вибору номінативних іменників на
позначення предмета обговорення експліцитно виражає авторську оцінку подій, про які повідомляється в тексті. Таким
чином, крім суто інформативного змісту, цей тип заголовка ще
включає оцінку висвітлюваних фактів.
Проаналізувавши семантичні зв’язки між газетним заголовком та основним текстом статей періодичного видання ,,The
Independent”, можна зробити висновок, що автори часто робили
спроби популяризувати інформацію про Україну, привернути
увагу громадськості до неї. Що стосується оцінної функції, то
ми виявили таку тенденцію: 35 заголовків з негативною
оцінністю, 7 – з нейтральною, 18 – з позитивною. Отже, у заголовках досліджуваного періоду переважає вираження негативної
оцінності щодо українських реалій.
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Ілона Петращук
Науковий керівник – доц. Найдеш О.В.
Експериментальне дослідження звукосимволічних
особливостей лексем, що позначають назви тварин
у німецькій мові
Відповідність між значенням слова та його звуковою формою
завжди пробуджувала інтерес у науковців. Хоча звукові й не властиві відчутні характеристики, все ж розрізняють, наприклад,
м’які та тверді приголосні; нам справді здається, що одні звуки м’які, лагідні, а інші – тверді та грубі. На цих особливостях звуків
мовлення базується гіпотеза про те, що звукова форма слова має
символічне значення. Наприклад, комплекс звуків, що сприймаються як приємні, будуть позначати щось приємне; грубі звуки –
щось грубе, важке [1, с. 14–15].
Існування суб’єктивного звукосимволізму (СЗ) не піддається
сумніву ще з часів публікацій експериментальних досліджень
Е. Сепіра та С. Ньюмена. Будь-яке дослідження СЗ ґрунтується
на створенні штучної ситуації, в якій інформант порівнює надану йому «форму» та «зміст», оцінюючи взаємовідносини між
ними [2, с. 22].
Наше експериментальне дослідження мало на меті встановлення існування символічно-асоціативного зв’язку „фонетична ознака –
зміст“ у лексемах, що позначають назви тварин. Послуговуючись
словниками сучасної німецької мови (Deutsches Universalwörterbuch,
Das Aussprachewörterbuch (Duden), Das grosse deutsch-ukrainische Wörterbuch (Müller)), ми відібрали 380 ЛО, а за допомогою частотного словника (Häufigkeitswörterbuch (Kaeding)) нами виокремлено 40 найбільш
вживаних лексем (Tiere – 28 ЛО; Vögel – 12 ЛО).
Для проведення експерименту ми використали методику, згідно з якою інформант повинен оцінити звучання за кількома
критеріями. Оцінювання проводилося за шкалами сили; активності та оцінки за п’ятибальним виміром «семантичного диференціалу». Інформантами виступили 25 студентів (мешканці
Німеччини та Австрії), носії мови. Отримані в результаті експериментів дані (оцінки, які виставили інформанти) підсумовувалися, обчислювалася середньоарифметична величина, яка розподілялася на три групи: 1) (1–2,50) – асоціативні зв’язки зі зна189

ченнями „schwach“, „langsam“, „unangenehm“ („слабкий“, „повільний“, „неприємний“), 2) (2,50–3,50) – нейтральна зона; 3)
(3,50–5) – асоціативні зв’язки „stark“, „schnell“, „angenehm“
(„сильний“, „швидкий“, „приємний“). Результати експерименту
висвітлимо у таблиці.

Шкали
Шкала
сили
Шкала
активності
Шкала
оцінки

Таблиця
Асоціативні дані експерименту
ЛО, згідно з експериментальним досліГрадації
дженням
„Слабкий“
Ádler, Béstie, Löwe, Bär, Wolf, Elefánt,
„Сильний“ Fuchs, Katze, Pferd
„Повільний“

Elefánt, Huhn, Kuh, Ente, Schwan, Igel
Fuchs, Wolf, Bock, Hengs, Pferd, Falke,
„Швидкий“
Katze, Spatz, Ádler, Béstie, Frosch, Maus
„Неприємний“ Sau, Béstie, Maus
Adler, Löwe, Bär, Lamm, Eule, Náchtigall,
„Приємний“
Elefánt, Igel, Hase, Katze, Hund, Schwan,
Kuh, Pferd, Schaf

За результатами експериментального дослідження нами виявлено тризначні символічні функції для фонемних ознак.
З’ясовано, що коротким голосним звукам притаманна значимість „слабкого (ɑ, ə), швидкого (ɑ, ɔ, ə, ɛ, е, і, ʊ), неприємного“
(ɑ, ɔ, е, і, ə); довгим голосним звукам притаманні асоціативні
значення „сильного (ɑ:, ø:, ɛ:, е:), повільного (u:, ɑ:, і:), приємного“ (ɑ:, ø:, ɛ:, u:, і:, е:). Стосовно приголосних, то для дзвінких
приголосних характерна значимість „слабкого (b, l, m, n), повільного(n, l, v, g), неприємного“(z, b, m); для глухих приголосних
– „сильного“ (f, t, k, s, p), швидкого (s, t, f, k, p, ʃ, h), приємного“
(t, f, h, k, ʃ, p, x). Таким чином, експериментально виявлено, що
для протилежних фонемних ознак характерні протилежні символічні функції.
Список літератури
1. Журавлев А. П. Фонетическое значение / А. П. Журавлев. – Л. :
ЛГУ, 1974. – 160 с.
2. Левицкий В. В. Звуковой символизм. Мифы и реальность : монография / В. В. Левицкий. – Черновцы : ЧНУ, 2009. – 264 с.
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Анна Піцул
Науковий керівник – доц. Осовська І.М.
Конфліктогени в німецькомовному розмовному дискурсі
Конфлікт як особливий вид взаємодії, в основі якого лежать
протилежні цілі, інтереси, типи поведінки людей та соціальних
груп, що супроводжуються негативними психологічними проявами, є привабливим об’єктом психологічного, соціологічного й лінгвістичного аналізу. Конфлікти – об’єктивне і неминуче явище,
адже життя – це постійний діалектичний процес виникнення проблем та їх наступного розвʼязання [1]. Під конфліктним дискурсом
розуміють інтеракційну поведінку, що полягає у конфронтаційній
взаємодії опонентів, зіткненні іллокутивних цілей, забезпеченому
когнітивними розходженнями, що есплікується у певний спосіб
[2].
На тлі висловленого метою дослідження є фіксація конфліктогенів у німецькомовному розмовному дискурсі. Об'єктом виступає розмовний дискурс, предметом – конвенціоналізовані слова,
дії та акти, що можуть зумовити конфлікт.
Основну роль у виникненні конфліктів відіграють конфліктогени – мовні та реальні дії, що сприймаються мовцями як такі, що
призводять до виникнення непорозумінь, провокують захисні реакції учасників. Це можуть бути невдалі слова, дії учасників, мімічні або пантомімічні вияви, вчинки тощо. Наявність конфліктогенів
необов'язково призводить до конфлікту, для цього потрібна інша
умова – конфронтативне реагування [3].
Дослідження дозволяє виокремити такі конфліктогени:
1. Прямі прояви переваги: наказ, погроза, зауваження, будь-яка
негативна оцінка (критика, звинувачення):
S: Mami, mach das nicht, niemand kann es fressen!
M: Niemand soll es fressen, er soll es essen!
2. Прояви зверхнього, саркастичного ставлення, глузування, зокрема через висловлення Nimm es einfach; Wie kannst du das nicht
wissen; Du verhältst dich wie...; Ist das vielleicht zu klug / intelligent /
kompliziert / … für dich:
M: Was hab ich dir gesagt?
S: Um 10 zu Hause sein.
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M: War's vielleicht zu kompliziert, das zu verstehen.
3. Вихваляння, переоцінка власних чеснот, яка, як правило,
викликає роздратування та бажання спростування:
T: Ich mag kein Schweinefleisch mehr essen
V: Ah, Vegetarierin..... Isst du gar kein Fleisch mehr?
T: Ja, gar kein Fleisch..
V: Ah ja und was ist mit der Wurst auf deinem Teller?
T: Was ist das für Wurst?
V: Ich glaube: Schweinewurst... : Oder isst du's auch, weil es von
einem alten Omaschwein kommt, die sowieso sterben muss?
4. Категоричність, безапеляційність, зайва самовпевненість, що
базується на припущенні власної переваги над співрозмовником,
передані, зокрема, висловленнями Ich finde; Ich bin sicher, dass;
Meiner Meinung nach; Ich weiss es besser: Ich finde, dass alle Männer
Schürzenjäger sind!; Nein, das erlaube ich nicht, mit dieser Hose gehst
du mir nicht auf die Straße, die fällt dir ja förmlich vom Leib.
5. Порушення етики (образа, відсутність вибачення, подяки або
інших етикетних дій):
M: Was liest’n du da? Kannst du etwa lesen?
F: Störe mich nicht!
Підсумовуючи, можна стверджувати, що конфліктогени як ініціатори конфронтації в розмовному дискурсі втілюються у некооперативних діях (погрозах, наказах), неконструктивній критиці,
образах, проявах агресивності, егоїзму, приховуванні інформації,
відвертій брехні. Конфлікти виникають в основному на ґрунті психологічний протиріч, різного розуміння життєвих цілей, однак є
певною мірою необхідними, адже слугують для психологічної
розрядки.
Список літератури
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3. Фадеева Е.В. Основные виды конфликтного речевого взаимодействия /
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Юлія Піцул
Науковий керівник – доц. Суродейкіна Т.В.
Теорія семантичного поля в сучасній лінгвістиці
Розвиток лінгвістичної науки супроводжується інтенсивним
пошуком теоретичних основ дослідження лексико-семантичного
рівня, встановлення його системно-структурних елементів, відношень між ними. Проблеми системної організації лексичного
складу, семантики стали об’єктом дослідження у працях вітчизняних (В. М. Русанівського, О. О. Потебні, М. П. Кочергана,
О. Д. Огуя, С. П. Денисової) і зарубіжних (Й. Тріра, В. Порцига,
Л. Вайсгербера,
Є. Куриловича,
О. І. Смирницького,
Ю. Д. Апресяна, А. А. Уфімцевої) мовознавців.
У сучасній лінгвістиці існує значний доробок досліджень
польових структур, у яких подано визначення поля як об’єкта
лінгвістичного аналізу, сформульовано критерії виділення поля,
викладено загальні принципи його структурування.
Водночас, незважаючи на досить глибоку висвітленість цих
проблем, ряд питань у теорії поля залишаються відкритими для
обговорення. До них належить насамперед питання про принципи структурування польових утворень. Недостатньо досліджена
і так звана конкретна лексика, до якої належить лексикосемантичне поле «дипломатія і зовнішня політика» в англійській
мові, яка є об’єктом нашого дослідження. Цим і зумовлено актуальність роботи.
Метою дослідження є висвітлення основних підходів до тлумачення поняття «семантичне поле» у сучасній лінгвістичній
науці.
У лінгвістиці з «полем» пов’язують такі терміни як «понятійне поле», «словесне поле», «семантичне поле», «лексикосемантична група». Розглянемо наукові праці, які заклали підвалини «польового» принципу вивчення лексики.
Семантичне поле є такою системою, завдяки якій здійснюється вивчення семантичних змін у мові. Теорії поля більше ніж
сто років, однак це не зменшує зацікавленості науковців її подальшою розробкою.
Традиційно дослідження лексики в аспекті польової організації здійснюється у двох напрямах: ономасіологічному та семасіологічному. Ю. М. Караулов вважає, що домінантний другий
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підхід, визначаючи лексико-семантичне поле як групу слів певної мови, які перебувають у тісному смисловому зв’язку [1, с.
57].
У термінологічній енциклопедії «Сучасна лінгвістика»
О. О. Селіванова визначає семантичне поле як парадигматичне
об’єднання лексичних одиниць певної частини мови за спільністю інтегрального компонента значення (архісеми). Структура
лексико-семантичного поля має центр і периферію. До центру
лексико-семантичного поля входять найуживаніші слова з яскравим інтегральним значенням, периферія характеризується
значно меншою частотністю вживання, стилістичною забарвленістю значення [3, с. 281–282].
В. В. Левицький наголошує, що елементи семантичного поля
об’єднані спільністю позамовних зв’язків та відношень [2, с.
212].
Як бачимо, термін «поле» трактується у мовознавстві довільно. Проте в усіх дослідженнях домінує думка, що лексикосемантичне поле – це спосіб відображення системної організації
словника.
Отже, семантичне поле – це сукупність лексичних одиниць,
об’єднаних спільністю змісту, яка відбиває понятійну, предметну чи функціональну подібність означуваних явищ.
Список літератури
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Анастасія Пнівчак
Науковий керівник – доц. Драненко Г.Ф.
Франкомовна шевченкіана
Твори Тараса Шевченка мають неабияке значення для українського народу, але метою нашої наукової студії виступає визначення ступеня проникнення творчості поета в інші країни,
зокрема у Францію. Отже, ми ставимо перед собою завдання
схарактеризувати можливості для сприйняття персоналії та творів Т. Шевченка франкомовним читачем у формі художніх, публіцистичнх та критичних видань. Необхідно зазначити, що найвідоміший Шевченко в європейських країнах (за нашими підрахунками, найбільше він видавався в Австрії). Вагомий внесок у
закордонне розповсюдження творів Шевченка зробила українська діаспора. В 20-х роках ХХ ст. українською мовою публікувались його поеми “Гайдамаки”, “Гамалія”, “Тарасова ніч”, “Катерина”, “Княжна”. Щодо повного видання “Кобзаря”, то тільки
за 1918–1922 його видавали 4 рази. Науковці діаспори присвячували праці життю та творчості Шевченка й аналізу його творів. Так, протягом 1918–1971 рр. українською мовою було надруковано в Європі 53 критичні монографії про поета.
У Франції особистість та твори Шевченка відомі вузькому
колу сприймачів. Перша згадка про нього з’явилася у Франції в
1847 р., тобто за життя поета. А в 1868 р. відомий французький
етнограф Антуан Вер’є зазначає у своїй статті, опублікованій у
журналі “Des Nationalistes”, що Шевченко “має величезну славу
на своїй Батьківщині” (Париж, 1868) [1, 32]. Перший аналіз творчості Шевченка під назвою “Le poète national de la PetiteRussie” (1878) належить перу лектора Петербурзького університету Е. Дюрана, де представлені визначальні риси поем “Гамалія”, “Гайдамаки” та “Катерина”. Одним із перших він висвітлив
роль поета: “Шевченко став для українців чимось на кшталт
паладіуму, до якого вони звертаються у всі часи“ (“La Revue des
Deux-Mondes”, Paris, 1876) [1, 34].
Найбільш детально творчість Шевченка досліджував французький філолог і письменник, основоположник славістики у
Франції Луї Леже (“La Russie Intellectuelle. Etudes et Portraits“,
1914). Під впливом статей М. Драгоманова Л. Леже зацікавився
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українською народною творчістю та літературою, і зокрема,
творами Шевченка [1, 36–37]. В 1939 р. в «La Revue Prométhée»
було опубліковано статтю Д. Дорошенка “L’œuvre de Chevtchenko” та переклад поеми ”Гамалія”, здійснений французьким
перекладачем, який підписувався як “Янус” [1, 40–42]. Крім
суто філологічних студій, існують згадування про Шевченка
французькою мовою в політичному контексті. Наприклад, у
1931 р. паризький депутат Е. Евен, у статті “Le problème de
l’indépendance de l’Ukraine et la France“ зазначає: “Справжній
культ поета... триває по всій країні з того часу. Якщо Котляревський почав цей рух, то Шевченко розпалив його, надаючи йому
справжньої сили“ (“Le problème de l’indépendance de l’Ukraine et
la France“, Paris, 1931) [1, 38]. В 60-х рр. ХХ ст., ймовірно у
зв’язку з річницею смерті поета, з’явилось кілька франкомовних
досліджень, присвячених творчості Шевченка. Серед найбільш
докладних відзначимо статті французьких авторів А. Стіля, Е.
Ґійвіка й українського поета Д. Павличка.
За нашими підрахунками з 262 віршів поета французькою
мовою перекладено 22, тобто тільки 8%. Найчастіше його твори
перекладали вихідці з Франції: Е. Дюран (“Гамалія“, “Гайдамаки“, “Катерина“, “Наймичка“), Л. Леже (“Гайдамаки“, “Кавказ“,
“Мені тринадцятий минало“, “Послання“), Ш. Стебер (“Мені
однаково“, “Кавказ“, “Сон“). Деякі поезії українського класика
стали об’єктом кількох варіантів перекладу. Так, існує близько
18 перекладів французькою мовою “Заповіту“ (переклали К.
Юрин, А. Дерош, Е. Ґійвік); 4 – вірша “Кавказ“ (М. Драгоманов,
Л. Леже); 4 – повісті “Гамалія“ (Е. Дюран, А. д’Авріль, Янус); 4
– “Сон“ (І. Борщак, Ш. Стебер); 2 – “Гайдамаки“ (Е. Дюран, Л.
Леже). Не можна обійти увагою той факт, що кожен з цих перекладачів політично був пов’язаний з СРСР. Часто праця цих
авторів мала ідеологічну мотивацію, однак не можна забувати
про їх внесок у творення хоч якоїсь можливості для знайомства
франкомовного світу з творчістю Тараса Шевченка.
Список літератури
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Наталія Побережна
Науковий керівник – доц. Найдеш О.В.
Фоносемантичні особливості дієслів руху
в німецькій мові
На сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки виокремлюється її особливий напрям – фоносемантика, що виявляється
на стику фонетики (за планом вираження), семантики (за планом
змісту) та лексикології (за сукупністю цих планів) [1, с. 14-16].
С.В. Воронін уперше виділив фоносемантику (ФС) як окрему
самостійну гілку лінгвістики, ціллю якої є вивчення зв’язку звука і значення в слові [2, с. 22-24].
Предмет вивчення фоносемантики – звукозображальна система мови, що підкреслює зв’язок між звуком і значенням. Фоносемантичні явища досліджуються в процесах звуконаслідування, звукосимволізму та в поєднанні із синестезією.
Звукосимволізм – закономірний недовільний, фонетично
вмотивований зв’язок між фонемами слова і не звуковою (неакустичною) ознакою денотата, який покладено в основу номінації [3, с. 5]. Звукосимволічні слова часто позначають форму,
розмір, звук, світло, якості людини, риси характеру. У вітчизняному мовознавстві фоносемантичні явища досліджували: О.
Леонтьєв, Ю. Карпенко, В. Левицький, С. Воронін, О. Журавльов та ін. Зарубіжні науковці, які вивчали цю проблему: Г.
Лейбніц, Є. Поліванова, А. Мартіне, В. Вундт, І. і М. Тейлори,
Е. Фенц, Р. Якобсон, Ш. Боллі тощо.
Метою нашого дослідження є виявлення та вивчення суттєвих особливостей ЛСГ дієслів руху в німецькій мові. Джерелом
для дослідження слугує словник німецької мови Дудена
„Deutsches Universalwörterbuch“.
Предмет дослідження – фонестемна лексика [4] на позначення дієслів пересування (з початковими фонестемами bl-, br-, gl-,
dr-, kl-, tr- тощо). Щодо термінологічного розмежування семантичного поля дієслів пересування, то сам термін «рух» носить
загальний характер і у лінгвістичних працях, як правило, розглядаються дієслова, що позначають механічний рух (А. Хамідулліна, В. Ібрагімова, А. Безрукава, П. Монахов, А. Торопова,
Г. Вотяк, Й. Шрьодер, В. Шенкель).
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Слова, що виражають зміну положення суб’єкта/предмета в
просторі, називають дієсловами руху (Fortbewegung). При цьому
розрізняють активне (самостійне) пересування (aktive Fortbewegung), якщо джерело руху в самому суб’єкті, і пасивне пересування (passive Fortbewegung), якщо джерело руху поза
суб’єктом. Відповідно розрізняють дієслова суб’єктивного
(bremsen, flanken, fliegen, fliehen, flitzen, fließen, flüchten, gleiten,
glitschen, klettern, klimmen, krauchen, kriechen, schleichen, schreiten, schweifen, schlüpfen, stolpern, straucheln, trampeln, trappeln,
trappen, trotteln u.a) і об’єктивного руху/пересування (drängeln,
grängen, dribbeln, drillen, flechten, greifen, graben u.a.).
Нами було досліджено 149 одиниць фонестемної лексики на
позначення дієслів руху, з них 112 од. (75%) є дієсловами
суб’єктивного руху і 51 лексема (25%) – на позначення пасивного руху. Слід зазначити, що усі досліджені дієслова руху звукосимволічні та звуконаслідувальні, а отже, володіють фоносемантичними властивостями.
Значення руху передається в німецькій мові переважно голосними «високого піднесення» «переднього» і «заднього ряду», а
саме: a, u, y, i; (χ²=22,48) та приголосними «губно-губні», «передньоязикові», «шумні», «щілинні», «сонорні»: k, m, r, f, ∫, l, v;
(χ²=9,48). Більше того, звукосимволічними ознаками володіють
саме приголосні, що входять до складу початкових фонемних
сполучень (фонестем).
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Людмила Полянська
Науковий керівник – асист. Предій Ю.Д.
Структурні типи епітетів у літературній казці
(на матеріалі творчості Л. Керролла та О. Уайльда)
Однією зі стилістичних фігур, яка привертає до себе увагу
вчених-стилістів як лінгвістичного, так і літературознавчого
напряму, є епітет. Гальперін І.Р. визначає епітет як «стилістичний засіб, що ґрунтується на взаємодії емоційного та логічного значень атрибутивного слова, фрази чи навіть речення,
який використовується для того, щоб охарактеризувати предмет
і звернути увагу читача і часто наголошувати на деякі властивості або ознаки предмету з метою створення індивідуального
сприйняття і оцінки цих властивостей або ознак» [1, с. 157].
Тобто головною метою є створення образності на основі взаємодії предметно-логічного значення слова з його контекстуальним значенням, а також повідомлення додаткової та
естетичної інформації. Для того, щоб привернути увагу маленьких читачів, пробудити їхнє образне мислення, казкарі застосовують такий художній засіб, як епітет, який підсилює та підкреслює значущі особливості або характеристики зображуваного
предмета чи явища.
У даній роботі ми пропонуємо класифікувати епітети, зафіксовані у казках Л.Керролла та О.Уайльда, з точки зору структурного аналізу, запропонованого В.А. Кухаренко [2, с. 31]:
1) прості епітети, представлені одним прикметником. У казках Л. Керролла зустрічались такі прості епітети: that lovely garden – той чудовий сад; what enormous flowers – які величезні
квіти; his precious nose – його дорогоцінний ніс [3]. О. Уайльд у
своїх творах вживав такі прості епітети: a tiny cottage – маленький будиночок; pretty boy – милий хлопчик; ugly Dwarf – потворний карлик [4];
2) парні епітети, представлені двома епітетами та поєднані
сполучниковим або безсполучниковим способами. Твори Л.
Керролла містять такі парні епітети: a little mischievous thing –
маленька пустотлива істота; a good handsome shape – гарна
приваблива форма [3]. О. Уайльд звертається до таких парних

199

епітетів: twisted and stumpy Dwarf – короткий і товстий Карлик;
she is ugly and ill-flavoured – вона – потворна та огидна [4];
3) двохступеневі епітети, в яких процес опису проходить 2
етапи – опис предмета та опис самого опису. У казках Л. Керролла ми зафіксували такі двоступеневі епітети: gently smiling jaws
– ніжно усміхнені щелепи; a dreadfully ugly child – жахливо потворна дитина [3]. У творчості О.Уайльда траплялися такі приклади двоступеневих епітетів: tremendously easy riddles – жахливо легкі загадки; a surprisingly clever girl – дивовижно розумна
дівчинка [4];
4) ряд епітетів, який презентує групу однорідних трьох і більше означень. Л.Керрол використовує такий ряд епітетів: nasty,
low, vulgar things – мерзенні, підлі, грубі істоти [3]. Прикладом
ряду епітетів, вжитих О.Уайльдом є фраза his funny round goodhumoured face – його смішне, кругле, добродушне обличчя [4];
5) зворотні епітети та епітети-фрази, які не використовувалися казкарями у їх творчому доробку.
Отже, здійснивши структурний аналіз епітетів, ми встановили, що більшість епітетів, зафіксованих у казках Л. Керролла
та О. Уайльда, є простими і становлять 64% випадків, тому що
вони легше сприймаються та розпізнаються маленькими читачами. Парні епітети трапляються рідше – у 26% випадків, але їх
емо-ційне навантаження сильніше і допомагає діткам краще зрозуміти та уявити собі героїв творів. Найрідше зустрічаються в
сучасній казці двоступеневі епітети (5%) та ряди епітетів (5%).
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Олександра Попович
Науковий керівник – доц. Лопатюк Н.І.
Структурно-семантична роль присудків у сучасній
англійській мові
На сучасному етапі розвитку лінгвістичних досліджень
мовознавці помітно фокусують свій інтерес на тенденціях розвитку мови та змін у її структурі. Не можна залишити поза увагою присудок як один з головних членів речення, адже саме він
відіграє одну з провідних ролей у формуванні речень та
вираженні колориту мови. Вже тривалий час присудок є
об’єктом зацікавлення філологів, проте залишається багато проблем та розбіжностей у поглядах щодо його структури, особливо класифікації, а також особливостей семантики. У цій роботі
ми проаналізували структурно - семантичні характеристики
присудка на основі вибірки з сучасного роману Іена Мак’юена
“Амстердам”. Загальна кількість досліджувальних присудків –
4638.
Для того, щоб з'ясувати семантику основного та структурного компонентів аналітичних предикативних синтаксем
англійської мови, ми розглянули погляди різних дослідників на
присудок (предикат), оскільки саме він традиційно вважається
засобом вираження предикативності в реченні. Більшість
дослідників виділяють простий/непростий та іменний/дієслівний
присудки. Утім, значення, які вони вкладають у ці поняття, є
різними.[2, с.70]
Виявлено, що семантичний аспект також важливий, оскільки
залежно від значення, присудок може позначати дію, стан,
якість, ставлення до дії або стану, що приписується підмета. «Ці
різні значення знаходять своє вираження в структурі присудка і
лексичному значенні його складників» [3, с.37]. Згідно зі структурною класифікацією, присудки можуть бути простими і складеними, які, в свою чергу, можуть бути іменними і дієслівними.
Таким чином, існують простий дієслівний, простий іменний,
складений дієслівний та складений іменний присудки. Складений дієслівний присудок має такі різновиди: фазовий, модальний, подвійного значення. У межах складеного іменного при-
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судка виділяється власне іменний та подвійний іменний [1,
с.47].
Після детального дослідження думок різних науковців, ми
вирішили використати класифікації Л.С. Бархударова та
М.Я Блоха для проведення власного аналізу. Більшу увагу
приділено складним присудкам. Усі присудки поділено за
класифікаціями, проаналізовано, підраховано їхню кількість по
групах та загальну кількість.
У романі “Амстердам” використано багато простих
предикатів (3245), більшість з яких у минулому часі. Це означає,
що твір написаний у розмовно-побутовому стилі, а використання минулого часу свідчить про розповідний характер тексту.
Незважаючи на велику кількість простих присудків, автор не
боїться вживати і складні присудки (1393). Серед яких
домінують предикати з модальними дієсловами з групи to be
likely (474) та фазовими дієсловами (462) з найбільш вживаними
дієсловами: to want, to try, to begin.
Набагато менше автор використав присудків з дієсловамизв’язками (327) та модальних дієсловами з групи to be permitted
(130).
З проведеного дослідження можна підсумувати, що присудок
є невід’ємною складовою речення, а речення передає зміст та
настрій тексту. Як бачимо з проаналізованих присудків, важливі
його складники, які мають здатність доповнювати речення
особливим відтінком та передавати певний настрій. Тому присудок є не тільки важливою структурною складовою речення,
але і його семантичною частиною.
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Роксолана Продивус
Науковий керівник – доц. Кантемір С. О.
Синонімія родового відмінка
Родовий відмінок є однією з небагатьох флективних форм у
сучасній німецькій мові, а в діалектній та розмовній мовах майже не вживається, тому впродовж останніх років викликає великий інтерес у науковців, зокрема, синонімічні конструкції родового відмінка не достатньо вивчена.
Саме синонімічні конструкції родового відмінка дають можливість широкого стилістичного варіювання способів мовного
вираження. Як зазначає Г. Пауль, закони стилістики змушують
уникати занадто частого повторення одного і того ж виразу, а
також граматичної форми (естетичний фактор), вимагають, щоб
було якомога більше способів вираження однієї і тієї ж думки
[1, с. 148]. Мета даного дослідження – виявлення синонімічних
конструкцій родового відмінка в німецькі мові. Об’єктом дослідження є генітивні конструкції німецької мови.
На основі проведеної дослідницької роботи було виявлено
такі синонімічні конструкції:
1. Прийменникові конструкції:
Die Gedichte von Schiller (Schillers Gedichte); die besten von
allen Arbeiterinnen (die beste der Arbeiterinnen); die Tür zum
Museum (die Tür des Museums). Поєднання у вживанні прийменникових зворотів сприяють більш чіткій диференціації та уточненню змістових зв’язків.
2. Похідні прикметники з суфіксами: -er,-lich,-іsch, -sсhe:
Hamburger Theater (die Theater Hamburgs), Berliner Museen
(Museen Berlins), kindliche Erinnerung (die Erinnerung eines
Kindes), europäische Staaten (die Staaten Europas), Weisgerbersche
Konzeption (die Konzeption Weisgerbers).
3. Складні слова:
Die Ausdruckskraft (die Kraft des Ausdrucks), das Sonnenbild
(das Bild der Sonne), Liebesglück (Glück der Liebe, Kohleförderung
(Förderung der Kohle).
4. Присвійний датів:
Dem Vater sein Haus (dem Vater seines, dem sein Haus).
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Усі ці форми мають однакове граматичне і стилістичне значення. Граматичне значення цього датива – вираження належності, так само як і в інших присвійних поєднаннях – das Haus des
Vaters, das Haus vom Vater. На це граматичне значення нашаровується значення стилістичне, яке відрізняє сполучення dem
Vater sein Haus, dem sein Haus, dem Vater seines від інших сполучень – das Haus des Vaters, das Haus vom Vater. Присвійний датив – це повсякденна, діалектно-розмовна форма вираження, на
відміну від нейтральної форми – das Haus des Vaters і літературно-розмовної – das Haus vom Vater.
Наявність форм-конкурентів у родовому відмінку пояснюється розвитком синтаксичної синонімії. Особливо помітна синонімічність перерахованих конструкцій у випадках їхнього
тотожного лексичного наповнення: jegliche Art von Arbeit; mit
dieser Art Arbeit; beliebige Arten der Arbeit.
Отже, на підставі наведених вище прикладів, можемо стверджувати, що синонімічні конструкції спроможні запобігти потенційній монотонності, тавтологічності текстів та урізноманітнити форми подання родового відмінка. Водночас додаткового
вивчення потребує вплив діалектів на родовий відмінок, втрата
деякими розрядами іменників чіткого закінчення родового відмінка та функціонування форм-конкурентів до генітива.
Список літератури
1. Шендельс Е. Немецкая грамматика / Е. Шендельс. – М. : ВШ, 1979.
– С. 148
2. Козман С. М. Атрибутивный родительный падеж и его синтаксические синонимы в современном немецком языке / С. М. Козман // Ученые записки. – Пятигорск : Изд-во гос. пед. ин-та, 1961. – Т. 24. – С. 360.
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Валентина Прокопюк
Науковий керівник – асист. Шиба А.В.
Технології навчання читання іноземною мовою
на початковому етапі
У процесі навчання читання здійснюється мовленнєвий, літературний, інтелектуальний розвиток школярів, виховується дитяча особистість. Під час читання формується ставлення дитини
до навколишньої дійсності, її морально-естетичні ідеали, збагачуються почуття, розвивається творча уява, значною мірою задовольняються пізнавальні інтереси молодшого школяра.
C.Ю. Ніколаєва вважає, що читання іноземною мовою як комунікативне вміння та засіб спілкування є важливим видом мовленнєвої діяльності та найбільш розповсюдженим способом
іншомовної комунікації [3, с. 187].
Одним з актуальних питань навчання іноземної мови у початкових є техніки читання. Техніка читання, за словами З.І. Кличникової, передбачає швидкість і точність встановлення буквено-звукових відповідностей, чітке застосування правил читання,
уміння прогнозувати мовний матеріал, володіння синтагматичним членуванням речення, правильну вимову та інтонування
того, що читається [1, с. 18].
На початковому етапі вивчення іноземної мови однаково важливі як читання вголос, так і про себе. Перше обов’язково проводяться в класі під керівництвом учителя протягом всього початкового ступеня навчання у школі. Воно спрямоване на подолання труднощів різних рівнів. Навчаючи читанню вголос, необхідно звертати увагу, чи осмислюють учні зміст тексту. Сам
процес читання може стати для учнів настільки складним, що
вони забувають про головну мету – зрозуміти текст. Щоб цього
уникнути, перед тим як розпочати, слід давати учням психологічну установку на уважність до самого тексту. Така установка
дається для всього класу, щоб не лише той учень, що читає текст
вголос, звертав увагу на його зміст, а й усі інші учні [2, с. 175].
Читання про себе доцільно спочатку виконувати на уроці під
керівництвом учителя. Текст для читання про себе в класі повинен бути коротким, щоб учні встигли впоратися з цим завданням за 4-5 хвилин, водночас тексти повинні бути інформатив205

ними й цікавими. Безпосередньо перед цим видом діяльності
учням слід дати комунікативне завдання, яке б активізувало
їхню розумову діяльність під час читання [2, с. 178].
Читання учнями тексту і виконання ними комунікативного
завдання – це другий, супровідний етап роботи над текстом.
Згідно з Г.В. Роговою, незалежно від виду читання, для ефективного читання іноземною мовою необхідно сформувати основні базові технології роботи з текстом, а саме:
ігнорувати невідоме, якщо воно не заважає виконанню
поставленої задачі;
прогнозувати та виокремлювати необхідну змістову інформацію;
працювати зі словником;
читати за ключовими словами;
використовувати зноски та коментарі, що зустрічаються
в тексті;
інтерпретувати і трансформувати текст [4, с. 71].
Отже, читання відіграє важливу роль у вивченні іноземної
мови, саме тому його вводять вже на початковому етапі навчання. Читаючи з вчителем у голос, учень знатиме як правильно
вимовляти слова та поступово звикне до мови. Правильно підібрані тексти для читання мовчки не тільки можуть зміцнити
знання учнів, а й мотивувати їх читати ще більше, викликати
інтерес до вивчення мови.
Список літератури
1. Кличникова 3.І. Психологія читання / Психологічні основи навчання
читання / З.І. Кличникова // Іноземні мови в школі. – 1999. – №6. – 25
с.
2. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх закладах :
підручник для студентів вищих навчальних закладів / [Чекаль Г. С.,
Палій О. А., Потапенко С. І., Андрійко І.Ф]. – К., 2010. – 311 с.
3. Ніколаєва С. Ю. Методика викладання іноземних мов у середніх
навчальних закладах / С. Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2002. – 328 с.
4. Рогова Г. В. Методика обучения английскому языку на начальном
этапе в общеобразовательных учреждениях: пособие для студентов
педагогических вузов / Г. В. Рогова, И. Н. Верещагина. – М. : Просвещение, 2000. – 232 с.
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Юлія Пулик
Науковий керівник – асист. Панаськов А.В.
Синтаксичні особливості
британської юридичної термінології
Мета студії – виявити основні синтаксичні особливості британської юридичної термінології. Об’єктом дослідження є британські юридичні терміни, актуалізовані в англомовному юридичному дискурсі. Предмет дослідження – синтаксичні характеристики британської юридичної термінології. Актуальність
дослідження зумовлена необхідністю вивчення спеціальної термінології британського варіанта англійської мови та синтаксичних особливостей терміна зокрема.
Слово “синтаксис” грецького походження. В Академічному
тлумачному словнику синтаксис визначено як розділ граматики,
який вивчає способи поєднання та розміщення слів у мові [1].
До складу граматики належить морфологія – вчення про будову
слів та їх парадигми, і синтаксис – вчення про будову словосполучень (сполучень словоформ) і речень. Аналіз складних юридичних термінів дає можливість говорити про побудову синтаксичних гнізд термінів, які мають ієрархічну структуру. За аналогією до визначення словотвірного гнізда, синтаксичне гніздо
термінів можна визначити як складну єдність синтаксичних синтагм і парадигм. Синтаксична синтагма − це відкрита система
словосполучень, яка з кожним новим етапом ускладнює термін.
Синтаксична парадигма − це сукупність усіх похідних словосполучень певного типу [2, с. 62].
Згідно з дослідженням, найбільш продуктивний двокомпонентний синтаксичний тип "прикметник + іменник": legal rights –
юридичні права. Продуктивним також вважається синтаксичний
тип "іменник + прийменник + іменник": freedom of will – право
заповіту, freedom of citizenship – право громадянства, the right of
working – право на працю, the right of complaint – право на позов,
the right of living – право на життя.
Більшість юридичних термінів можуть утворювати словосполучення, поєднуючись з іншим термінами. Наприклад, reason (підстава): absolute reason – безумовна підстава; good
reason – достатня підстава; legal reason – юридична підстава.
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Таблиця
Приклади синтаксичних моделей юридичних термінів британського варіанта англійської мови
Law (закон)

abrogated / withdrawn law –
відмінений закон; state law –
державний закон; outmoded law –
застарілий закон; constitutional
law – конституційний закон; main
law – основний закон; current law
– чинний закон

Legal (правовий)

legal document – правовий документ; legal custom – правовий
звичай; legal character – правовий
характер; legal rules – правові
норми; legal effects – правові наслідки

Таким чином, слова reason, law, legal є компонентами, на базі
яких утворюються складніші за будовою терміни.
Отже, проаналізувавши вибірку юридичних термінів обсягом
250 одиниць, серед яких 100 – це терміни-словосполучення,
виявлено, що найбільшу кількість складають юридичні термінисловосполучення, побудовані за моделлю «прикметник + іменник» (55%). На другому місці – терміни моделі «іменник + прийменник + іменник» (45%).
Список літератури
1. Академічний тлумачний словник української мови [Електронний
ресурс] – Режим доступу : http://sum.in.ua/s/syntaksys.
2. Лях І. Деякі аспекти взаємодії номінативних одиниць синтаксису та
словотвору (на матеріалі англійської термінології гірничої справи) /
І.Лях // Нова філологія. – Запоріжжя : Запорізький держ. ун-т, 2002. –
№ 2. – С. 60-66.

208

Віра Радиш
Науковий керівник – доц. Суродейкіна Т.В.
Словникова кодифікація :: термінологічна норма
Словник є однією із форм зберігання й систематизації
відомостей про світ, банком спільних знань носіїв мови. Подана
в лінгвістичному словнику інформація про мову повинна бути
експліцитно та імпліцитно адекватною всій сукупності знань
про неї у мовному колективі. Лексикографічна праця має моделювати мовну свідомість носіїв мови, усувати розбіжність між
індивідуальним знанням людини і знанням усього мовного колективу, тому лексикограф є, власне, носієм колективного знання, що покладає велику відповідальність на автора словникарської
праці.
Опрацьовуючи мовний матеріал, автор будь-якого словника
має порушувати низку лінгвістичних проблем, зокрема визначати серед усіх засобів вираження смислової одиниці саме нормативні й пропонувати для вжитку користувачеві. На розв'язання
цієї проблеми впливають мовна політика в державі, рівень розвитку лінгвістичної теорії мовної норми (зокрема розроблення
критеріїв нормативності), а також те, наскільки суб'єктивно
вирішує питання нормативності одиниць мови лексикограф.
Лінгвісти розрізнюють два значення терміна „норма”: загальноприйняте вживання та правила, вказівки до вживання,
зафіксовані підручниками, словниками, довідниками. Виникає
питання: що саме визначає мовну норму в термінології – сфера
функціонування чи сфера фіксування? У зарубіжному мовознавстві поширена думка, що, перш ніж визначити норми творення і вживання термінів, логічно було б дослідити їхнє
функціонування в реальних наукових текстах, у професійному
мовленні фахівців і врахувати ці дані для наукових рекомендацій. Отже, фахова усна мова та наукові тексти мають бути
базовими для спеціальних словників і довідкової літератури.
Мовна норма в термінології належить до кодифікованих
норм, тобто суспільно усвідомлених і зафіксованих словниками
та іншою спеціальною літературою. Слід назвати такі позитивні
риси кодифікації: вона дозволяє замінити інтуїтивні уявлення
про норму (імпліцитна норма) знанням норми (експліцитна
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норма), сприяє стабільності термінологічної мовної норми на
всій території поширення мови. Проте кодифікація не завжди
відбиває змінення в сучасній лінгвальній реальності, а також у
теоретичному осмисленні норми й оцінюванні нормативності
засобів мови в мовному колективі. Це можна пояснити, поперше, тим, що внаслідок дії внутрішніх закономірностей у мові
та нормалізаторної роботи відбувається постійне змінення
мовної норми в термінології, що вимагає і періодичного оновлення кодифікації, але швидкість змінювання термінологічних
норм випереджає укладання словників.
Оскільки термінологічна норма фіксується в певний момент
розвитку, то кодифікація, на відміну від неї, статична й
залишається незмінною до наступного оновлення. „Гнучка
стабільність” норми може бути відображена тільки такою
кодифікацією, яка враховує змінення і в сучасній лінгвальній
реальності, і в оцінюванні нормативності засобів мови в мовному колективі, але при цьому вона не буде адекватною нормі, яка
завжди ширша. У мовознавстві є думка, що кодифікація лише
підкріплює зовні стабільність норм. На наше переконання,
відношення цих двох явищ не треба розуміти однобічно, як
залежність або похідність кодифікації від норми.
Кодифікація термінологічної мовної норми на різних етапах
розвитку національної термінології і термінографії засвідчує
змінення поглядів на нормування термінів, а також свідомий
вплив суспільства на розвиток цієї норми. Проте необхідно зазначити, що такий вплив повинен мати певні обмеження, одним із
яких є система мови, адже кодифікація тільки тоді може бути результативною, коли спирається на внутрішні закономірності й
тенденції розвитку мови та обґрунтована мовознавчою наукою.
Отже, сучасний кодифікаційний процес має відбивати прагнення термінологів зафіксувати основні константні компоненти кожної
терміносистеми й позбутися надлишкового варіювання в них.
Список літератури
1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і
гол. ред. В.Т. Бусел. – К., 2001.
2. Едличка А. Типы норм языковой коммуникации // Новое в
зарубежной лингвистике. – М., 1988. – Вып. ХХ. – С. 135–149.
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Андрій Римлянський
Науковий керівник – доц. Задорожна І.П.
Мовна інтерференція на фразеологічному рівні
У процесі формування двомовності спостерігаються порушення реалізації нерідної мови та її норм, зумовлених взаємодією у свідомості систем і норм двох, а іноді й більше мов. Такі
порушення реалізації системи нерідної мови та її норм – є наслідком дії міжмовної інтерференції, що виявляється при недосконалому володінні мовою на різних рівнях будь-якої з підсистем цієї мови [3].
Вплив рідної мови у білінгвів у процесі засвоєння іноземної
мови спостерігається, безсумнівно, не тільки на фонетичному
рівні мови, а й на граматичному, лексичному та фразеологічному рівнях.
Приділяючи питому увагу вивченню німецької фразеології,
можна помітити, що, крім численної кількості збігів з українськими еквівалентами (наприклад: «Dem geschenkten Maul guckt
man nicht ins Gaul“ або «Besser spät als nie“), існує також ряд
фразеологізмів, які мають суттєві розбіжності. Так, незнання
значення фразеологізму „Schwein haben“, що буквально означає
«щастити, мати удачу», може призвести до низки непорозумінь
[3]. Відсутність або хибна інтерпретація тих чи інших понять
тісно пов’язані з асоціативним мисленням народу і мають лінгвокультурні особливості, які властиві кожній мові по-різному [2,
с. 352]. Наприклад, німецький фразеологізм «Mit einer Klappe
zwei Fliegen schlagen» хоч і зрозумілий для нас, але відповідник
в українській мові буде дещо іншим – «Одним пострілом вбити
двох зайців».
Наслідком недосконалого володіння фразеологічними одиницями або невдалої заміни їх еквівалентами рідної мови (української) є виникнення інтерферентних помилок. Для визначення
частотності таких помилок на фразеологічному рівні було опитано 30 студентів віком 18–23 років, для яких німецька мова є
першою іноземною мовою.
Опитаним було запропоновано 2 типи завдань: 1) при наявності українського перекладу вставити правильне слово у німецький фразеологізм (одне з трьох); 2) у другому завданні пропо211

нувалося знайти правильний відповідник німецькому фразеологізму, але вже без запропонованих варіантів.
Для обох типів завдань усі фразеологізми були підібрані за
принципом часткової (І завдання) або «нульової» (ІІ завдання)
подібності у двох мовах (українській та німецькій), де вирішальну роль відігравало точне знання того чи іншого фразеологізму. Через недостатню компетентність виникали так звані «пробіли», які білінгви підсвідомо співвідносили з українськими
відповідниками і, як наслідок, заповняли неправильно або ж
припускалися «калькування» [1, с.158] (див. ТАБЛ.).
Цілком очікувано, що інформанти з найбільшим досвідом
володіння іноземною мовою роблять найменше помилок інтерферентного характеру, але цікавий факт значної кількості такого
типу помилок серед інформантів, які вивчають мову 8–10 років.
Таблиця
Залежність кількості помилок від досвіду володіння мовою
Завдання
1-3 р.
4-7 р.
8-10 р.
понад
10 років
к-сть років
Завд. №1
53.5%
63.5%
85%
30%

Завд. №2

80%

65%

90%

44%
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Наталя Романюк
Науковий керівник – проф. Михайленко В.В.
Потенціал дослідження хоронімів у жанрі фентезі
У рамках топонімічного масиву концептуальної картини світу жанру фентезі (на матеріалі роману Дж. Толкіна „Володар
кілець”) чільне місце посідають хороніми як окремий таксономічний клас географічних одиниць у порівнянні з дрібнішими
топонімічними одиницями, такими як ойконіми, дрімоніми, потамоніми
тощо.
Така
специфіка
зумовлена
як
екстралінгвістичними факторами (загальними закономірностями
фольклорного світобачення), так і особистим задумом автора,
який мав на меті створити власну цивілізацію, побудовану на
основі ієрархізованих земель.
Левова частка хоронімів від загальної кількості топонімічного ономастикону становить понад 60%, і саме на підставі хоронімічного матеріалу можна виявити цілий ряд як семантичних,
так і стилістичних особливостей. У межах роману автор використовує широкий діапазон найрізноманітніших засобів словотвору і саме тому семантику топонімічних одиниць доцільно буде
розглядати крізь призму їхньої гнучкої формальної структури,
що і лягла в основу виведення чіткої таксономії. У процесі вивчення хоронімів ми користувалися як принципами їхньої
структури, так і стилістичними принципами, оскільки розгляд
семантичних особливостей хоронімів без врахування їхньої
структури є фактично неможливим.
Очевидно, автор в основному дотримувався англосаксонської системи топонімного творення, де передбачається
наявність головного та дескриптивного елемента. Така формула
цілком відображає асоціативний спосіб мислення уявних
народів, де ключова ознака того чи іншого населеного пункту
переростала у топонімну назву. Беручи до уваги той факт, що
книга побудована на основі подорожі Фродо, то не дивно, що
синтагми, побудовані на денотативних структурах, нагадують
точки, розставлені у путівнику, де основну роль відіграють
метонімні та метафоричні переноси, які виникають на ґрунті
аперцепції. Себто будь-який об’єкт, що знаходився на тій чи
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іншій території, ставав символом, який трансформувався у
топонімні назви.
Загальна кількість атрибутивних синтагм з денотативними
компонентами становить 42,5% від загальної суми. Кількість
атрибутивних синтагм з елевативними компонентами складає
23,4%, що зумовлено широким розгалуженням Добрих Сил на
окремі народи, кожен із яких займав певне королівство. Це ельфи, які поділяються на зелених (Green Elves) та сірих ельфів
(Grey Elves); хобіти, які розділилися на Стурів (Stoors), Гарфутів
(Harfoots), Туків (Tooks); народ Рохану (Rohan); народ Заходу,
що був наділений безсмертям.
У співвідношенні між атрибутивними синтагмами з дерогативними та елевативними компонентами, у кількісному
відношенні переважають елевативні синтагми, що за задумом
автора повинні демонструвати вектор більшості по відношенню
до земель Темних Сил.
Що стосується атрибутивних синтагм з дерогативними компонентами, власне, Саурон та Мордор складали основну
опозиційну силу зла в романі, оскільки концепт Зла побудований на основі ієрархії ешелонів, де верхній ешелон влади Зла
займав Саурон, тоді як гобліни, орки та тролі підкорялися йому.
Цілком інший прийом автор застосовує при зображенні Сил
Добра. У цьому випадку маємо схему автономії, де ельфи,
роханці, хобіти, люди не підкорялися одній Силі, а мали окремих правителів, звідси й більш різноманітна система топонімної
номінації.
Отже, бачимо, що хоронімна номінація у романі несе стилістичне та текстотвірне навантаження, а тому вимагає подальшого
вивчення у контексті номінації уявного світу.
Список літератури
1. Tolkien J. R. R. The Lord of the Rings / John Ronald Reuel Tolkien. –
Boston : Houghton Mifflin Harcourt, 2005. – 1285 p.
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Віоріка Русу
Науковий керівник – доц. Стефурак О.В.
Фразеологізми з компонентом-онімом у французькій
мові (лінгвокультурний аспект)
На сучасному етапі розвитку лінгвокультурології вивчення
ономастичної фразеології викликає великий інтерес, оскільки є
виразником культурного надбання етносоціуму, його ментальності, звичаїв та історії. Отже, мета статті – висвітлити лінгвокультурні особливості французьких ФО з компонентом-онімом.
Актуальність пропонованого дослідження зумовленабільш
поглибленим вивченням ФО з компонентом-онімом у французькій мові, зокрема висвітленням їхнього лінгвокультурного аспекта. Матеріалом дослідження послугували 120 ФО, дібрані з
різних лексикографічних джерел методом суспільної вибірки.
У фразеологічному фонді будь-якої мови є значна кількість
фразеологічних одиниць з компонентом-онімом. Власне ім'я
(онім ), (від грец. onoma - ім'я, назва) – слово, словосполучення
чи речення, яке служить для виділення іменованого ним об'єкта
з низки подібних, індивідуалізуючи і ідентифікуючи номінаційний об'єкт. До онімів відносять: антропоніми, топоніми, міфоніми, зооніми тощо.
Антропоніми – власні імена людей, які називають, але не
приписують їм ніяких властивостей. Вивчення особливостей
ономастичної антропонімічної системи кожного народу розкриває цікаві факти, пов'язані з його історією та етнографією. Аналіз таких фразеологічних одиниць, як faire le Jacques [3], показує, що внутрішня форма цього фразеологізму мотивована реальними культурними фактами, пов’язаними з цим ім’ям: у 1880
році, коли він утворився, ім’я Жак позначало простодушну, наївну людину.
Топоніми це – власні назви, що позначають будь-які географічні об’єкти. Топоніми вважають «мовою землі», адже саме
вони зберігають у собі архаїзми і діалектизми, коріння яких можна віднайти у мовах. Топоніми мають велику кількість історико-культурних та літературних асоціацій, тому при їх аналізі
треба зважати на походження ФО. Внутрішня форма таких фразеологізмів мотивована реальними історичними подіями. Напр.,
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Aller à Canossa [1] означає «прийти з повиною, принести каяття». Значення цього ФО мотивоване історичними подіями 1077
року, коли французький король Генріх IV через певні обставини
був змушений прийти з повиною перед Папою Римським Григорієм VII до замку Каносса, що в Італії.
Міфоніми й теоніми – це власні назви, що позначають імена
божеств та міфічних персонажів. Релігія завжди посідала вагоме
місце в житті суспільства і слугувала одночасно і силою, що
об’єднує різні етноси, і необхідною складовою національної
ідентичності. Напр., ФО le baiser de Judas – «поцілунок Юди»,
«зрада» [3] містить ім’я біблійного героя і зрозуміле для різних
культур, оскільки пов’язане з загальновідомою біблійною історією.
Зооніми – це власні назви, що позначають різних тварин,
птахів тощо. Напр., ФО avoir un boeuf sur la langue [3] означає
«продати своє мовчання» та є калькою з давньогрецької приказки, де йдеться про монету із зображенням бика. Отже, часто ФО
із зоонімічним компонентом відображають у своїй семантичній
структурі специфіку культури народу, особливості його історичного розвитку, певний соціально-економічний лад.
Таким чином, важливим компонентом значення ономастичних фразеологічних одиниць є лінвокультурний аспект, в якому
знаходять своє відображення мовні картини світу народу, культура, звичаї, особливе сприйняття і оцінка дійсності.
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Яна Савчук
Науковий керівник – асист. Предій Ю.Д.
Характеристика аксіологічних фразеологізмів
у романі Сомерсета Моема «Місяць і мідяк»
Фразеологізм – це відтворювана одиниця мови з двох або
більше слів, цілісна за своїм значенням і стійка за складом та
структурою. За словами О. Єсперсена – «готові до вжитку формули» [2, с. 7-8]. Наприклад, to be on the anvil «бути гото-вим».
Такі явища, як різноманітність граматичної структури, стійкі
внутрішні зв'язки компонентів, цілісність значення, семантичні
зміни значень слів, що входять до складу фразеологізмів, і,
нарешті, влучність, експресивність і образність фразеологічних
одиниць, потребують дослідження і пояснення.
Метою статті є дослідження фразеологізмів з аксіологічною
складовою у структурі значення у творі С. Моема «Місяць і
мідяк» на основі вибірки обсягом 289 одиниць.
Процес утворення фразеологізму внутрішньо пов'язується з
функціональною, комбінаторною мовною діяльністю [1, с. 63].
Перетворення цільного словосполучення у фразеологізм відбиває незвичну сполучуваність слів, а інколи навіть алогічність,
тобто поєднання слів, які логічно не сполучуються, напр.: to flog
a dead horse «марно витрачати зусилля»; пор. укр. «біла ворона», «шапка, підбита вітром».
Фразеологізм може бути об’єктом не лише синтаксису, а й
окремого розділу мовознавства – фразеології, який досліджує
цей об’єкт під іншим кутом зору, маючи в ньому свій аспект
дослідження. Особливість фразеологізму полягає у тому, що він
пояснюється іншими лексичними засобами, поза тими, що входять до його структури.
Контекст впливає на фразеологізми, роблячи можливими їх
оказіональні зміни, так і трансформовані ФО впливають зворотньо на контекст, тим самим посилюючи його експресивність,
емоційність, інформативність [3, с. 216]. саме ФО (фразеологічних одиниць) в художніх текстах є одним із невичерпних джерел посилення експресивності, поглиблення логізації викладу,
тому вони набувають особливої естетичної значимості.

217

Художні тексти вирізняються особливим широким підбором
і характером використання мовних засобів, які підпорядковуються основним естетичним, комунікативним, впливовим завданням – образно, емоційно, оцінно відтворювати об’єктивну
дійсність через художні образи за допомогою мови. Серед зображально-виражальних засобів таку функцію виконують ФО.
У романі «Місяць і мідяк» («The Moon and the Sixpence») Сомерсета Моема ми нарахували п'ятнадцять фразеологічних одиниць, що вказує на тенденцію до мінімального вжитку фразеологізмів. Серед них: bad blood, bad lot, easy to see, good nature,
good fellowship, good turn, good looser, good fellow, good man, a
pretty, rotten thing, blistering tongue, hateful truth, ugly customer,
valid for
Розділимо виявлені фразеологізми на позитивні та негативні.
До негативних можемо віднести такі ФО: bad blood, bad lot, rotten thing, blistering tongue, hateful truth, ugly customer. Усього
виявлених ФО з негативною оцінкою шість.
Позитивні такі ФО: good nature, good fellowship, good turn,
good looser, good fellow, good man, a pretty, valid for. Сумарно їх
дев’ять. Як видно з підрахунків, в даному творі домінують ФО з
позитивною оцінкою.
Як продемонстрували результати, для С. Моема використання ФО в творах не актуальне, тобто він надає перевагу іншим
шляхам для вираження оцінки, а саме використанню
стилістичних засобів, оскільки лексичних особливостей не було
виявлено.
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Христина Саган
Науковий керівник – доц. Н.М. Сопилюк
Про прийоми відтворення перегренізмів у французько-українському перекладі
(на матеріалі роману Фредеріка Беґбеде “Windows on
the World”)
Науково-технічний прогрес активізує взаємодію мов та їх
збагачення через запозичення. Першість США й Великої Британії, статус англійської мови як світової та процеси глобалізації
зумовлюють поширення англіцизмів у різних мовах.
Наявність запозичених одиниць у художньому тексті дещо
ускладнює завдання перекладача, спрямоване на адекватне відтворення першотвору з урахуванням функціонування та ролі
всіх запозичених елементів.
Аналіз роману Фредеріка Беґбеде “Windows on the World” засвідчив його насиченість англіцизмами різних видів:
повні запозичення, що включають у себе такі структурні
підвиди: ксенізми, перегренізми, абревіатури та акроніми, вирази та фразеологічні звороти;
неповні (модифіковані) запозичення, що поділяються на
семантичні кальки, псевдоангліцизми, запозичення-транспозити
та англіцизми-скорочення;
запозичення словотвірних та структурних моделей, що
включає в себе морфонологічні запозичення, структурні кальки,
несправжні англіцизми, гібридні запозичення, англіцизмидеривати і запозичення з орфографічними помилками.
У запропонованій розвідці маємо на меті виявити способи
відтворення повних запозичень, зокрема перегренізмів. Перегренізми, що складають 33, 3 % від усіх повних запозичень, – це
англійські лексеми, які нещодавно потрапили до французької
мови і ще не увійшли в її словниковий склад. Саме відсутність
таких слів у словниках французької мови зумовила інтерес до
дослідження способів їх передачі в українському перекладі.
Зіставлення оригіналу з його перекладом показало, що в цьому творі перегренізми перекладено такими способами:
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1) традиційні відповідники – це найбільш поширений спосіб
відтворення перегренізмів, вони складають 35,29 %: skyline –
небосхил; party – вечірка; gloss – блиск; buddy – дружок;
2) перенесення графічної форми вихідної одиниці складає
25,88 %: sunset – sunset; life – life; midtown – midtown; road –
road. Такий прийом передачі перегренізмів характерний для
перекладу найбільш вживаних англіцизмів;
3) транскрибування (20 %): deejay – ді-джей; spa – спа; plaza
– плаза; pogo – пого. Транскрибування надає перекладу більшої
експресивності, адже транскрибоване слово виділяється незвичністю звучання;
4) перенесення графічної форми вихідної одиниці з поясненням у зносках (12,94 %) : bullshit – bullshit; damn – damn; darling
– darling; garbage – garbage;
5) калькування, тобто створення нового слова або стійкого
словосполучення, що копіює структуру вихідної лексичної одиниці, (3,53 %) : strip-club – cтрип-бар; аpple pie – яблучний пиріг;
webcam – веб-камера.
Крім того, виявлено випадки, коли перекладач комбінує кілька прийомів передачі перегренізмів. Наприклад, слово diner передано за допомогою традиційного відповідника та пояснювальних елементів – кабак із купе як у поїзді.
Отже, підсумовуючи проаналізований матеріал, можна зробити висновок, що домінантними прийомами відтворення перегренізмів є традиційні відповідники (близько 35 %), перенесення
графічної форми вихідної одиниці (більше 26 %), транскрибування (близько 20%), перенесення графічної форми вихідної
одиниці з поясненням у зносках (майже 13 %) та калькування
(3%).
Перспективним видається аналіз способів перекладу інших
видів запозичень.
Список літератури
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Зоряна Сирова
Науковий керівник – асист. Орищук С. В.
Енантіосемія вигука “oh” (на матеріалі драми
Артура Міллера “Смерть комівояжера”)
Безсумнівно, інтонаційна палітра будь-якої мови дуже велика
– від позитивних виявів різних почуттів до негативних, що
впливає на виникнення у слові нових відтінків значення, іноді
дуже значних і навіть протилежних [3, c. 140]. Адже у процесі
комунікації людина не лише передає інформацію, а й по-різному
реагує на оточуючу дійсність. Не останню роль у цьому
відіграють ті одиниці мови, які обслуговують вираження
емоційних оцінок. Саме такими одиницями є вигуки, дослідження яких на сьогодні – одна з найактуальніших проблем.
Слід підкреслити, що для вигуків характерна внутрішньослівна антонімія, тобто енантіосемія (від гр. enantios — протилежний і sema — знак), яка полягає в поляризації значення одного й
того ж слова [2]. Емоційні вигуки можуть сигналізувати як про
позитивні, так і про негативні емоції. Розвиток таких діаметрально протилежних почуттів і емоцій від найпростіших до найскладніших сприяє реалізації великої гами градаційно залежних
видів емоцій і почуттів як по висхідній, так і по низхідній лінії.
Серед найбільш поширених вигуків в англійській мові вигук
“oh”. На підтвердження цього варто зазначити, що лише в даному драматичному творі він вживається 72 рази. Залежно від ситуації він може виражати радість і гнів, сум і щастя, розуміння і
заперечення, захоплення і обурення тощо. Наприклад, LINDA:
Oh, that’s the spirit, Willy! [1, c. 52] – захоплення; BERNARD: Oh,
the hell with the advice, Willy. I couldn’t advise you [1, c. 67] – обурення.
У нашому дослідженні було здійснено семний аналіз значення вигука “oh” спочатку у 6 словниках, а саме: Macmillan Dictionary, American Heritage Dictionary, Merriam Webster
Dictionary, Collins Cobuild Dictinary, Longman Dictionary, Oxford
Dictionary, а потім у драмі. Цікаво, що тільки одне значення
зафіксоване у всіх словниках – здивування.
Потім з деякими значеннями було утворено антономічні пари, а усі вигуки поділено на позитивно, негативно емоційні та не
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емоційно навантажені, а також усі дані переведено у відсоткове
відношення (див. табл.).
Таблиця
вигуки

Енантіосемія вигука “oh”
кількість речень

позитивно емоційні
негативно емоційні
не емоційно навантажені

40
23
9

відсоткове
значення
56 %
32 %
12 %

У результаті аналізу були помічені індивідуально-авторські
тенденції до вживання певних вигуків. Дослідження показало,
що найпродуктивнішою групою є позитивно емоційні вигуки.
Цей вигук дуже поширений у розмовній англійській мові. Наявність у вигуків з контекстуально-зумовленим значенням внутрішньослівної антонімії, формальним вираженням якої є самі
контексти вживання слова в його полярних значеннях, є однією
з причин того, що вигуки здатні входити в різні семантичні поля. Таким чином, можна стверджувати, що енантіосемія для
вигуків продуктивна в сучасній англійській мові.
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Леся Скорейко
Науковий керівник – асист. Семенюк Л.В.
Структурні особливості
англомовних газетних заголовків
Газети відіграють значну роль у сучасному житті. Газетну
публіцистику називають літописом сучасності, адже вона є
віддзеркаленням подій і звертається до щоденних проблем
суспільства – політичних, соціальних, побутових, філософських
тощо. Заголовок орієнтує читача у вирі газетних статей. Таке
порівняння небезпідставне, адже без заголовка ми губимося у
великій кількості різноманітної інформації, нерідко оминаючи
основне та приділяючи увагу незначному.
Заголовок – це також і політичне обличчя газети. Він формує
наше ставлення до публікації, вказує на авторську позицію в
тлумаченні того чи іншого факту. Вдалий заголовок несе в собі
велике інформаційне навантаження, що особливо важливе у
наше сторіччя „вибуху інформації”. Саме заголовок формує у
читача загальне уявлення про матеріал статті та дозволяє обрати
найбільш важливе для подальшого ознайомлення.
Заголовок покликаний виразити основну мету повідомлення,
встановити контакт з читачем, привернути його увагу, викликати зацікавленість до теми матеріалу, що публікується. Водночас
заголовок
актуалізує
найбільш
важливу
інформацію
повідомлення та слугує дійовим засобом впливу на її сприйняття читачем.
Особливий стиль заголовків газетних статей може спричинити певні складнощі при перекладі. Саме тому метою цієї роботи
є визначення та аналіз специфіки перекладу англомовних газетних заголовків на українську мову.
Через ряд специфічних особливостей газетних заголовків їх
розуміння і переклад представляють значну складність і вимагають великого досвіду.
Ці специфічні особливості пояснюються в основному трьома
чинниками. По-перше, основне призначення заголовка в газеті
полягає в тому, щоб зацікавити читача, привернути його увагу
до публікованого матеріалу. По-друге, заголовок визнаний у
короткій формі повинен викласти зміст статті (повідомлення)
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або виділити найбільш важливі факти. По-третє, заголовок має
переконати читача, вселити йому основну ідею публікованого
матеріалу [3, c.102].
Заголовки можуть бути представлені:
1) односкладними реченнями, наприклад: Child Protection;
Payback; The British Economy;
2) двоскладним реченням, наприклад: Notorious Rebel Group
Spills Yet More Blood;
3) складними реченнями, наприклад: Who'll Be There To Care
For Our Autistic Son When We're Gone?; If Five-Year Fixed Rate
Mortgages Fall To 4 Per Cent, Grab One; Sluggish Recovery Fuels
Double-Dip Recession Fears, Darling Warns He'll Cut Public Sector
Jobs;
4) еліптичними конструкціями, наприклад: Global Warming
Wrongly Linked to Natural Disasters; Gone But Not Forgotten.
Отже, за структурою газетні заголовки зазвичай представлені
односкладними, двоскладними та складними реченнями,
еліптичними конструкціями. Двоскладні речення як заголовок
дуже поширені в англійській мові, оскільки вони у стислому
вигляді дають уявлення про зміст статті, тоді як односкладні
речення-заголовки не дають достатньої інформації та можуть не
зацікавити читача.
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Юліана Слабіцька
Науковий керівник – асист. Лукащук М.В.
Етимологія власних назв у романі Джоан Кетлінг
Роулінґ «Гаррі Поттер та орден Фенікса»
Оніми як одиниці ономастики, їх походження та значення
завжди перебували в центрі уваги вчених. На особливу увагу
заслуговує аналіз ономастичних одиниць у художніх творах,
адже імена там мають не лише називну, а й означальну та пояснюючу функції. Джоан Роулінґ у романі «Гаррі Поттер та орден
Фенікса» створила свій ономастикон, вдало комбінуючи міфологічні, історичні сюжети, англійську та античну культуру.
Етимологія власних назв важливий аспект у розумінні твору.
Розглядаючи роман Джоан Роулінґ, не можна не помітити, що
майже кожне ім’я несе глибоко символічний смисл.
В основу системи власних назв персонажів роману «Гаррі
Поттер та орден Фенікса» покладено етимологічну гетерогенність: тут широко представлено оніми, корені яких сягають різних мов світу, зокрема таких як:
a) французька мова: Волдеморт (від фран. «vol», що означає
«політ», “de” – прийменник, що зв'язує частини
словосполучення та «mort» – «смерть», а отже перекладається
як «політ смерті»), Флер Делакур (від фран. fleur delacour –
«квітка двору»), прізвище Мелфой (від фран. mal foi – «невірний» або «погана віра»), прізвище Лестранж (від фран. l'étrange
– «дивний») [5];
б) латинська мова: ім’я Лілі (від лат. lilium –«лілія»), ім’я
Белатриса (від лат. Bellatrix – «жінка-воїн»), ім’я Регулус ( від
лат. regulus – «малий король»), ім’я Луціус (від лат. lux – «світло, розум») [4];
в) грецька мова: прізвище Візлі (від гр. γεωργος – «фермер»,
«землеробець»), ім’я Герміона (від гр. Ἑρμείας – «Гермес»), ім’я
Арамінта (від гр. Αμύντας – «захисник»), ім’я Кеті (від гр.
Αικατερίνη – «Геката») [3];
г) давньогерманська мова: ім’я Джефрі (від герм. frid "мир"
та gawia "територія"), ім’я Гаррі (від герм. Heinrich – «господар»), ім’я Фред (від герм. Frederick – «мирний правитель»), ім’я
Алісія (від герм. Adalheid – «благородний» [2];
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д) мова кельтів: прізвище Макґонеґел (від кельтського імені
Conegal – «найсміливіший» та шотл. частки Mc – «син когось»),
ім’я Браян (від кел. bre – «пагорб»), прізвище Креб (від кел.
crag(g) – «скеля») [2];
е) давньоєврейська: прізвище Джонс (від «милосердний»),
ім’я Сьюзен (від «троянда»), ім’я Гідеон (від «могутній воїн»),
ім’я Анна (від «милість», «милосердя»), ім’я Захаріас (від "Бог
пам’ятає"), ім’я Майкл (від "хто схожий на Бога?" ) [2];
є) арабська мова: ім’я Альфард (від арб. « ردف رد|الفсамітник»), ім’я Рабастан (від арб. « – رأس الثعب انголова змії») [3];
ж) японська мова: ім’я Чо (від яп. сhou – «метелик») [2];
з) англійська мова: прізвище Рідл (від англ. riddle – «загадка,
пазл»), прізвище Поттер (від англ. potter – «гончар»), прізвище
Дамблдор (від англ. bumblebee – «джімль») [5].
Етимологія онімів, які функціонують у романі Роулінґ, різноманітна та численна. Калейдоскоп власних імен є проявом
особливостей авторського письма. Вибравши певний ономастичний матеріал, письменниця створила особливу ономастичну
картину світу. Значення, етимологія кожного оніма допомагає
зрозуміти художній простір, характер та риси героїв, визначити
історико-культурний компонент індивідуальної системи автора.
Список літератури
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Наталія Соколова
Науковий керівник – доц. Львова Н. Л.
Складні іменники в англійській мові
Актуальність дослідження складних іменників англійської
мови спричинена їх недостатнім вивченням, швидкістю їх утворення та збільшенням їхньої кількості у словниковому складі
мови.
Словоскладання (compounding) – один з найважливіших засобів мови, в результаті якого утворюється складне слово
(compound word) [2, с. 36].
Складне слово – це одиниця словникового складу мови, що
складається з більше ніж одного лексичного кореня. Здається,
що воно складається з двох (або більше) лексем, але насправді,
частини функціонують як одне ціле, яке має своє значення та
граматику [3, с. 129].
Складні слова, а отже, і складні іменники (compound nouns)
не гомогенні за структурою. Г. Б. Антрушина у “Лексикології
англійської мови” виділяє три типи їхньої структури: нейтральний, морфологічний, синтаксичний [1, с. 104]. Нейтральні складні слова, у свою чергу, поділяються на прості, складні похідні
та складні скорочені.
З метою виведення достовірних результатів було опрацьовано словник англійської мови (Oxford Advanced Learner’s
Dictionary) та виписано всі складні іменники. Їх кількість становила 3134 одиниці. Вони були розподілені за типами, відповідно
до шляху утворення.
У результаті дослідження виявлено, що найбільша частина
складних іменників належить до нейтрального типу (3068 слів).
Якщо взяти до уваги його підтипи, помічаємо, що переважна
більшість слів належить до простого підтипу (2615 слів). Прикладами можуть слугувати слова: airship, childcare, keyboard.
Другий за популярністю простий похідний підтип (all-rounder,
goalkeeper, photoreceptor) (410 слів), третій – простий скорочений (A-road, Eurovision, sci-fi) (43 слова).
Морфологічний та синтаксичний способи утворення складних іменників непопулярний. Проте унаслідок порівняння бачимо, що морфологічний тип все ж переважає над синтаксич227

ним. З даного корпусу 46 слів утворено шляхом поєднання за
допомогою зв’язуючого елементу. Наприклад: salesman,
handicraft. Щодо складних іменників синтаксичного типу, то їх
кількість становить лише 20 одиниць, наприклад: lily-of-thevalley, mother-in-law.
Результати кількісного підрахунку та відсоткове співвідношення складних іменників в англійській мові узагальнено у таблиці.
Таблиця 1
Кількісне співвідношення складних іменників різних типів
Тип
Кількість
Відсоток
Приклад
%
нейтральний
3068
97,9
airfield
2615
83,5
broomstick
 простий
410
13
time-wasting
 простий похідний
43
1,4
V-Day
 простий скорочений
морфологічний
46
1,5
tradesman
синтаксичний
20
0,6
ambassadorat-large
Всього
3134
100

Як бачимо, складні іменники англійської мови розподілені по
групах за шляхом утворення нерівномірно. Основний тип нейтральний, а найменш численний – синтаксичний.
Список літератури
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Наталія Стельмах
Науковий керівник – доц. Петренко О.Д.
Лексичні особливості промови М. Тетчер
на Конференції у Брайтоні
Політика, як масове явище, передбачає вплив на масову свідомість та досягнення певної мети за допомогою лексичних
засобів, використовуваних у гучних промовах політиків. Беручи
до уваги вплив політики, і зокрема політичних промов, на громадську свідомість, дослідження вербальних засобів вираження
впливу політика на аудиторію, видається досить актуальним для
багатьох наук, в тому числі й лінгвістичних.
Найкращий період першої жінки прем’єр-міністра належить
початку 1980-х, коли фігура меншого калібру просто відступила
б і зійшла з сцени. У перші п’ять років правління М. Тетчер
один за іншим виникли три серйозні кризи. По-перше, почалася
боротьба з інфляцією; потім виникла загроза міжнародного приниження з боку латиноамериканського військового диктатора, а
в 1984–1985 роках настала остання велика битва війни класів,
коли застрайкували шахтарі всієї країни, і енергетика Великобританії виявилася на межі повного руйнування [1].
Метою цієї промови було заспокоєння аудиторії, переконання її в правильності обраного Урядом курсу, а також прояв сили
і авторитету в рішенні не лише внутрішніх, але і міжнародних
проблем. Відповідно, були поставлені такі завдання:
1. Переконати аудиторію в правильності і успішності справжнього курсу Уряду і налаштувати на наполегливу роботу: what
a nation we could be! (якою нацією ми могли б бути!) [2].
2. Показати важливість єдності як запоруки сили і процвітання нації: It is sometimes said that we expect too much and set our
sights too high – Іноді говорять, що ми надто багато чекаємо і
ставимо занадто високі цілі [2].
3. Аргументувати справедливість висунених тверджень за
допомогою приведення логічних аргументів і фактичних доказів: Without a healthy economy we cannot have a healthy для
society. Without a healthy society the economy will not stay healthy
for long – Без здорової економіки ми не можемо мати здорового
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суспільства. Без здорового суспільства економіка не буде здоровою довго [2].
4. Проявити свій авторитет і силу Уряду: This Party, which I
am privileged to serve, and this Government, which I am proud to
lead – Партія, якій я маю честь служити, і Уряд, яким я маю
шану керувати [2].
5. Показати неспроможність попереднього правління і, таким
чином, підкреслити значущість і цінність нинішнього: This
Government is determined to stay with the policy and see it through
to its conclusion – Цей Уряд має намір дотримуватися і підтримувати прийнятий курс до повної його реалізації; This
Government thinks about the future – Цей Уряд думає про майбутнє [2];
6. Продемонструвавши відмінність капіталістичного ладу від
соціалістичного, показати перспективність першого: But the
Polish workers have shown that it is the Communist system that is in
crisis – Проте польські робітники показали, що саме комуністична система знаходиться в стані кризи [2].
Виступ М. Тетчер відрізняється жорсткою і непримиренною
позицією по відношенню до опонентів, що видно з використання прийому антитези, побудованої на протиставленні двох сторін і посиленої вживанням емфатичних конструкцій. Характерно також використання літоти (що є показником маскулінності
висловлювання, характерної для політиків-чоловіків), інтегруючих займенників, метафор, риторичних питань і вигуків, прийому цитування, аксіологічної, позитивно і негативно забарвленої
лексики, формул причетності, безособових конструкцій, а також
граматичного часу Present Perfect, що підкреслює завершеність
описуваних дій.
Список літератури
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Ірина Страшнюк
Науковий керівник – доц. Смірнова М.Р.
Ступінь володіння студентами 3-4 курсів мовними
компетенціями рівня А1, А2 загальноєвропейського
мовного стандарту
19 травня 2005 року Україна приєдналася до Болонського
процесу, мета якого – створення Європейського простору вищої
освіти, що, в свою чергу, зумовлює зростання статусу іноземної
мови як важливого засобу міжкультурного спілкування. Основний документ, який регламентує процес викладання іноземних
мов, називається Загальноєвропейські Рекомендації з мовної
освіти. Мета цих рекомендацій – спрямувати навчальний процес
на формування і розвиток основних навичок та вмінь у соціальному та професійному спілкуванні, а також вироблення стратегій самостійного вивчення іноземних мов.
Вітчизняні дослідження останніх років свідчать про початок
активного втілення головних ідей цього загальноєвропейського
документа у вищій і середній ланках освіти. Головна увага звертається на формування іншомовної комунікативної компетентності (Н. Веніг, С. Козак, О. Петращук, Ю. Федоренко,
С. Шевченко), соціокультурної компетентності (О. Бирюк,
І. Воробйова, Л. Голованчук, І. Закір’янова, Т. Колодько,
Ю. Кузьменко), окремих мовних компетенцій (О. Коломінова,
В. Осідак, О. Палій) [2].
Центральною ідеєю Рекомендацій з мовної освіти є створення «глобальної шкали» з виділенням 6 рівнів володіння мовою в
діапазоні від базового рівня (з підрівнями А1, А2) до рівня незалежного користувача (з підрівнями В1, В2), і рівня досвідченого
користувача (С1, С2). Кожному рівню відповідає свій перелік
мовленнєвих умінь, виражений у вигляді так званих «ілюстративних дескрипторів» [1]. Цей шаблон дозволяє чітко визначити
рівень володіння іноземною мовою, а також вільно переміщатися в межах вищих навчальних закладів, які належать до Болонської угоди.
Проведений контроль рівня знань студентів 3-4 курсів щодо
володіння іноземною мовою дозволив визначити основні проблеми з письмовим та усним розумінням автентичних текстів. У
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тестуванні DELF A1, DELF A2 [3] взяли участь 33 студенти (21
студент 3-го курсу, 12 студентів 4-го курсу). Слід зазначити, що
термін вивчення мови у цих студентів варіює в діапазоні від 2,5–
3,5 (7 осіб, що складає 21,2%) до 8–14 років (26 осіб, що становить 78,8%). На 100% з тестом DELF A1 справилася лише половина студентів 4-го курсу (6 осіб), що складає 50% від загальної
кількості студентів, та 8 студентів 3-го курсу, що складає 38%.
Якщо ж порівнювати показники за тестом DELF A2, то насторожує той факт, що лише по одному студенту 3-го та 4-го
курсів, що вивчають мову 12 і 10 років відповідно, набрали найбільшу кількість балів – 38,5 з 50 можливих, тоді як, навчаючись
в університеті на факультеті іноземних мов, зокрема вивчаючи
як основну мову – французьку, студенти мали б володіти рівнем
В й дані їм тести рівня А1, А2 пройти з легкістю, показавши
високі результати.
Причина невисоких результатів тестування – невідома для
студентів лексика, швидкість мовлення, якість аудіозапису, відсутність практичних навичок виконання подібних завдань.
На основі аналізу типових помилок студентів запропоновані
засоби, форми, стратегії навчання, які сприятимуть поліпшенню
знань, а саме: самостійне читання текстів, аудіювання, розширення вокабуляру, засвоєння граматики. Крім того, вказані інтернет-ресурси для вивчення іноземної мови та тестування з
іноземної мови. Дані поради щодо організації навчання дозволять студентові не лише впоратись із конкретним навчальним
завданням, але й в подальшому користуватися ними як алгоритмами самостійної роботи. Грамотне планування такої роботи
підвищить ефективність аудиторних занять.
Список літератури
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2. Мисечко О.Є. Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до
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Ольга Тарасюк
Науковий керівник – доц. Лопатюк Н.І.
Структурна класифікація речень у сучасній
англійській мові
Мета цієї роботи – розгляд і вивчення структурної класифікації речень та їх особливостей в англійській мові та аналіз доробків сучасних синтаксичних матеріалів. Матеріалом дослідження є різні типи речення у творі сучасної англійської художньої літератури Уільяма Сомерсета Моема “Театр”.
Аналіз матеріалу вказує на те, що різноманітні структурні
конструкції речення (400 випадків) надають можливість вираження думок, емоцій, ситуацій і відображення зв'язку між названою подією, з одного боку, і об'єктивною реальністю – з
іншого.
У більшості випадків вживаються складні конструкції. Складнопідрядні речення складають 48%. В даному тексті переважають в основному складнопідрядні речення часу, які з’єднані
сполучниками підрядності after, since, when. Наприклад: When
she got home and stood in her own bedroom she gave a great whoof
of relief [3, с. 273]. Досить часто вживаються складнопідрядні
предикативні речення, з’єднані сполучником that. Наприклад: It
was quite obvious that he just hadn't understood [3, c. 270].
Згідно з аналізом, 23% нараховують складносурядні речення,
більшість яких складаються з двох речень, з’єднаних сполучниками and i but. Наприклад: You've been too wonderful and I've
sacrificed you heartlessly" [3, с. 243].
У досліджуваному матеріалі 18% складають прості речення.
Більшість з них ускладнені однорідними членами речення. Наприклад: The armchairs were large and comfortable [3,с.11]. Також
зустрічаються речення зі вставними реченнями. Наприклад:
Mrs. Lambert - Madame de Lambert, as Michael insisted on calling
her - had lived for many years now with her sister, Madame Falloux,
at St. Malo [3, с. 245].
Речення з сурядним і підрядним зв’язком складають 11%.
Наприклад: The Commandant, with the sailor's downrightness that
they expected of him, did not hesitate to say so if something was not
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cooked to his liking, and even the Abbe, though a saint, had his likes
and dislikes [3, c. 248].
Таким чином, у досліджуваному матеріалі виокремлено такі
речення, як прості, складні (складносурядні, складнопідрядні)
та речення з різними видами зв’язку. Складні синтаксичні структури відрізняються від простих речень своєю будовою: членами простого речення є слова або словосполучення, а членами
складних конструкцій – кілька моделей речень (прості речення
поєднуються і стають частинами складних речень) [1, c. 157].
З метою пов'язання компонентів думки, у сучасній англійській мові найчастіше серед різних типів синтаксичних конструкцій використовують складнопідрядні речення, які виконують
важливу роль у передачі різноманітних взаємозв’язків між
предметами та явищами [2.c. 254].
Отже, дані, отримані після аналізу синтаксичних конструкцій
роботи полягають в тому, що їх результати можуть бути використані при розвʼязанні проблем, пов'язаних з аналізом структури й змісту великої кількості речень англійської мови, й при
описі синтаксичної семантики англійської мови. Позитивний
результат також полягає в систематизації матеріалу щодо структурної організації речень англійської мовою. Аналіз матеріалу
вказує на те, що складні речення, як і прості, обслуговують потреби мовного спілкування. А різні типи синтаксичних структур
дають надзвичайно багаті можливості для якнайточнішого вираження змісту тексту та передачі різноманітних логічних відношень.
Список літератури:
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Тетяна Трачук
Науковий керівник – асист. Ончуленко М.І.
Особливості перекладу реалій
(на матеріалі політичного дискурсу)
Політичний дискурс – це складне і багатогранне лінгвістичне
явище, яке, особливо раніше, тісно пов'язували із поняттям зв'язного тексту і яке наприкінці двадцятого століття отримало свої
відмітні риси, характеристики і особливості.
Дискурс як комунікативне явище є об'єктом досліджень не
лише лінгвістики або філології, а й ряду інших дисциплін, адже
він знаходиться на стику мовного, риторичного, психологічно,
соціального простору та культурної традиції. Політичний дискурс як один із різновидів дискурсного жанру – динамічне і дуже актуальне поняття, що протягом останніх двадцяти років
активно вивчається вченими різних наукових сфер. В ньому
поєднуються риси різних стилів мовлення: офіційно-ділового
(клішованість, формульність резолюцій звітів та інших політичних документів), наукового (значний власний термінологічний
фонд), стилю художньої літератури (синкретичність, гетерогенність, відкритість політичного словника, емоційне навантаження
політичної лексики). Переклад реалій політичного дискурсу
передбачає застосування таких перекладацьких прийомів, як
транскодування, калькування, транслітерація, трансформація та
описовий переклад.
Більшість реалій у політичному дискурсу загальновідомі, але
є і такі, що не мають еквівалентів, адже належать до відмінних
культурних традицій. Наприклад, традиції американського народу не можуть бути зрозумілими українському народові, а отже, потребують описового перекладу.
Оскільки мета перекладу політичного дискурсу – викликати в
іншомовного адресата реакцію, подібну до реакції адресатів
вихідного тексту, то завдання перекладача ускладнюється ще й
тим, що політичний дискурс апелює до ієрархії цінностей, актуальної лише в межах певної культури, для якої політичний дискурс, власне, створений. Перекладач повинен, перш за все, правильно інтерпретувати вихідний текст, а тоді починати пошук
засобів мови перекладу, здатних передати функцію вихідного
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повідомлення, його прагматику та емоційність. Адекватний переклад не може бути дослівним, адже дуже часто концепти чи
реалії, які відсутні в мові перекладу, але наявні в оригіналі, вимагають додаткових пояснень чи тлумачень.
Здійснивши аналіз вихідних текстів та текстів перекладу
промов американських політиків, нами встановлено основні
методи, які використовуються при перекладі політичних реалій.
1. Транслітерація, або транскрипція, – віднайдення якомога
точнішого відповідника через запис звучання мови-джерела
графемами мови-сприймача, наприклад: Congress – Конгрес,
Senate – Сенат.
2. Калькування – вид запозичення, коли структурносемантичні моделі відтворюються посемно-матеріальними засобами мови-сприймача, наприклад: foot soldier – піхотинець,
American Dream – американська мрія.
3. Приблизний переклад - переклад за допомогою аналога,
наприклад: fraction – фракція, county – округ.
4. Описовий переклад, наприклад: parole – умовно дострокове звільнення під чесне слово.
5. Трансформаційний переклад – передбачає різного роду
заміни, опущення в тексті, використання ширшого значення і
передачу змісту реалії через контекст, наприклад: Pledge of
Allegiance – клятва вірності прапору США.
Отже, у процесі перекладу реалій політичного дискурсу необхідно приділити увагу особливостям терміносистем англійської та української мов. Національно-специфічні реалії, які підкреслюють національний колорит політичного дискурсу, завжди
викликали значні труднощі для перекладу.
Список літератури
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Кристина Третяк
Науковий керівник – доц. Осовська І. М.
Кооперативні тактики в розмовному дискурсі
Мета дослідження полягає у виокремленні основних тактикостратегічних конфігурацій, що дозволяють мовцям підтримувати гармонійну атмосферу та знаходити консенсус в досягненні
комунікативних цілей. Об'єктом дослідження є сучасний німецький кооперативний дискурс, предметом – тактики комунікантів як плани реалізації загальної кооперативної стратегії.
Розмовний дискурс презентує вербалізовану мовленнєвомисленнєву діяльність комунікантів у широкому контексті [1;
3]. Виокремлення консенсусного (від лат. consensus – згода, єдність, співучасть) розмовного дискурсу пов’язано з наявністю
між його учасниками подібних орієнтацій, ступеня згоди у певному аспекті, необхідних для будь-якої форми соціального спілкування. Консенсусний дискурс характеризується узгодженістю
(або нейтральністю) інтенцій комунікантів та спрямованістю на
реалізацію спільної мети.
Консенсусна стратегія полягає у пошуці взаєморозуміння,
налагодженні стосунків і реалізується в тактиках вираження
компромісу, співчуття, позитивного оцінювання, обіцянки, пропозиції, згоди, прохання, поради, переконання, виправдання,
непрямого засудження дій. Кооперативні тактики дозволяють
проявити ініціативу обом співрозмовникам, сприяти один одному в досягненні цілей, обміні інформацією для спільного вирішення питання [2]. Найчастотнішими з них є:
- пропонування компромісу, що полягає у відмові від частини
своїх інтересів і цілей на користь партнера, коригуванні своїх
цілей з урахуванням інтересів партнера:
- Sag mir, was passiert?
- Ich will nichts sagen.
- Lass uns dann im Cafe hinsetzen und ich denke, wir finden den
Weg. Du wirst dich richtig erleichtert fühlen;
- висловлення співпереживання, що дозволяє не загострювати ситуацію, а гармонізувати її вказівкою на розуміння та співчуття:
- Das ist doch unfair!
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- Es tut mir leid! Wenn ich nur das hätte, was du brauchst …
- Gut, ich habe verstanden;
- позитивне оцінювання, що дозволяє висловити позитивні
почуття і стани, ставлення до речей, ситуацій, явищ, вчинків і в
такий спосіб запрограмувати позитивні (або хоча б нейтралізувати негативні) емоції партнера. Множина кліше (Wunderbar!
Herrlich! Hervorragend! Einfach super! Grossartig! Ausgezeichnet!)
слугують для вираження основної позитивної емоції – радості –
та, як правило, нейтралізують негаційні інтенції партнера;
- заспокоєння, розрада, що дозволяє мовцю усвідомити психологічну підтримку, зрозуміти інші варіанти перспективи розвитку подій:
- Katastrophe! Das ist doch Katastrophe!
- Ist nicht so schlimm, wenn sie endlich mal dafür Verantwortung
trägt, was sie getan hat. Nur keine Panik!
Кооперативні тактики розмовного дискурсу виступають потужним інструментом підвищення ефективності мовної взаємодії. Завдяки своєму універсальному прагматичному потенціалу
кооперативні тактики можуть не лише пом'якшувати або вирішувати конфлікти, а й підтримувати сприятливу атмосферу в
ситуаціях взаємовигідної співпраці та нейтральних комунікативних ситуаціях.
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Людмила Тумак
Науковий керівник – асист. Семенюк Л.В.
Структурна класифікація фразеологічних одиниць
У рамках нашого дослідження спробуємо дати власне
визначення ФО. Так, фразеологічна одиниця – це стійке
сполучення слів з повністю або частково переосмисленим
значенням, що характеризується обмеженою валентністю,
сферою використання, вільною відтворюваністю у мові та
мовленні, має семантичну та синтаксичну цілісність,
характеризується експресивним забарвленням та визначає
національно-культурну сутність когнітивних процесів.
Існують різні підходи до класифікації фразеологічних
одиниць. Фразеологічні одиниці можна класифікувати за
різними критеріями: структурним, структурно-семантичним,
семантичним, функціональним, етимологічним та ін. Більша
частина вчена схиляються до класифікації відповідно до
структурної, семантичної та функціональної класифікації.
Структурну класифікацію описували у своїх працях такі
вчені, як А.І. Смирницький, А.В.Кунін, Єлисєєва та ін.
Розглянемо подані нижче структурні класифікації.
Структурна класифікація А.І. Смирницького
А.І. Смирницький приділяє увагу структурним типам
фразеологічних одиниць та поділяє їх на стилістично нейтральні
та експресивні. Він виділяє одновершинні (з єдиним
семантичним центром), двовершинні (з двома семантичними
центрами) та багатовершинні (більше двох семантичних
центрів). Одновершинні – це такі звороти, які мають семантично
повнозначний елемент (hacked off, sex up). Двовершинні
фразеологічні одиниці – це такі фразеологічні звороти, які
мають два повнозначних елементи (ghost brand; dirty bomb; pesh
merga). Відповідно багатовершинні фразеологічні одиниці – це
такі звороти, що мають три та більше повнозначних елементи
(quality-of-life offence; Defense of Marriage Act; gay civil marriage;
color-coded terror alert system) [2, с. 276]. На цю класифікацію
посилаються багато вчених, зокрема Л.А. Чиченова та
Є.М. Дубенець [2, с. 46; 23, с. 83-95]. Л.А. Чиченова відмічає той
факт, що семантична цілісність номінації при структурній
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роздільності складових компонентів є характерною ознакою для
всіх ФО. Саме це лягло в основу класифікації
А.І. Смирницького, який ділить ФО відповідно до кількості
складових елементів ФО [2, с. 46].
Структурна класифікація А.В. Куніна
А.В. Кунін виділяє п’ять основних структурних типів
фразеологічних одиниць: 1) Одновершинні ФО – фразеологізми,
що складаються з однієї повнозначної та двох або більше
неповнозначних лексем, або однієї повнозначної та двох чи
більше неповнозначної лексем (to bail out). 2) Фраземи – ФО, що
мають структуру сурядного або підрядного словосполучення.
3) Фразеологічні одиниці з частковопредикативною
структурою, тобто лексема, яка сполучається з підрядним
реченням або підрядним реченням без означеного ним
компонента. 4) Дієслівні фразеологічні одиниці, що мають
структуру фраземи з дієсловом в інфінітиві та структуру
речення з дієсловом у пасивному стані. 5) Фразеологічна
одиниця, що має структуру простого або складного речення [1,
с. 12-13].
Розглянувши різні погляди на класифікації ФО відповідно до
структурного критерію, вважаємо за доцільне поділити ФО на
бінарні
(двокомпонентні),
трьохкомпонентні
та
полікомпонентні, що складаються з чотирьох та більше
компонентів.
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Клара Улман
Науковий керівник – доц. Задорожна І.П.
Фразеологізми на позначення почуттів та емоцій
у німецькій мові
Фразеологія – порівняно молода лінгвістична дисципліна. Її
формування як окремої галузі лінгвістики відбулося в другій
половині XX століття. Істотний внесок у розвиток фразеології
зробили такі видатні філологи, як В. Виноградов, А. Шахматов,
Л. Булаховський, М. Амосова, М. Шанський, В. Жукова,
І. Чернишова та багато інших.
Останніми десятиріччями жодна галузь лінгвістичної науки
не привертала до себе такої уваги вітчизняних та зарубіжних
мовознавців, як фразеологія. Якщо у 50-ті роки XX ст. про неї
писали, що вона ще перебуває у стані «прихованого» розвитку,
то нині можна сказати, що фразеологія по праву зайняла місце
самостійної лінгвістичної дисципліни.
Фразеологізми наповнюють мовлення глибинною свіжістю,
надають йому художнього звучання, лексичної та синтаксичної
витонченості, довершеності. Вони фіксують найтонші відтінки
думок, почуттів та емоцій.
Об’єктом нашого дослідження є фразеологізми, які позначають почуття та емоції в німецькій мові. В результаті дослідження методом суцільної вибірки із “Німецько-українського фразеологічного словника” В.І. Гаврися та О.П. Пророченко 1 виписано 721 фразеологізм, який позначає почуття або емоції в
німецькій мові.
За основу дослідження ми взяли 10 фундаментальних емоцій.
За американським психологом К. Ізардом, який пропонує вважати їх основними, або, за його термінологією, фундаментальними емоціями, це: інтерес, радість, подив, горе, гнів, відраза, презирство, страх, сором, вина.
Актуальність теми дослідження зумовлена посиленням уваги
до вивчення проблеми відображення почуттів та емоцій, оскільки емотивні аспекти семантики відображають один із моментів
діяльності людини, який супроводжує процес людського пізнання.
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Мета дослідження – розкриття конотаційних, (оцінних) особливостей фразеологізмів, які позначають почуття та емоції в
німецькій мові.
На сучасному етапі лінгвістичних досліджень серед інших
популярні психолінгвістичні методи. Вони використовуються
передусім для дослідження мовних явищ для розуміння мови як
системи, наявної у свідомості людини. Позитивним у застосуванні психолінгвістичних методів є те, що з їх допомогою мову
вивчають у дії, в динаміці, у зв’язку з мисленням та іншими
психічними процесами.
За допомогою психолінгвістичного експерименту ми проаналізували фразеологізми за їх оцінним потенціалом. Серед 721
німецьких фразеологізмів на позначення почуттів та емоцій ми
виявили, що 51% фразеологізм – це фразеологізми, що відображають негативні почуття, 35% – фразеологізми, що відображають позитивні почуття, 14% – фразеологізми, які відображають
нейтральні почуття.
Ці результати психолінгвістичного експерименту щодо фразеологічних одиниць засвідчують загальнофразеологічну тенденцію переважання негативних фразеологізмів над позитивними
та нейтральними.
Фразеологізм виражає, як правило, не емоцію взагалі, а певне
почуття чи комплекс переживань, що якісно відрізняються від
інших. Фразеологічна система містить більшу градацію вираження емотивності порівняно з лексикою. Таким чином, фразеологізми здатні точніше, ніж слова передавати шкалу почуттів
людини.
Список літератури
1. Гаврись В.І. Німецько-український фразеологічний словник /
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Богдана Фокшек
Науковий керівник – асист. Ончуленко М.І.
Особливості перекладу історизмів (на матеріалі дискурсу Б. Стокера)
Функція перекладу як засобу міжкультурної комунікації постійно зростає. Незважаючи на існування великої кількості досліджень з різних аспектів перекладознавства, питання адекватності
перекладу історизмів, які функціонують в авторському дискурсі,
залишається актуальним, а надто у сфері перекладу історичних
романів.
Лінгвістичні засоби перекладу історичного роману є тими „цеглинками”, на яких стоїть „міст”, тими засобами , які дозволяють
найбільш достовірно і з розумінням дізнатися історію народу і
мови минулого часу в іншій культурі. Крім того, в історичному
романі міститься достатня кількість історизмів та архаїзмів, а вони
є тими діахронічними ланками, які пов'язують нас з культурною
пам'яттю мови. Таким чином, актуальність нашого дослідження
зумовлена розглядом картини світу мешканців Трансільванії. За
допомогою порівняльно-зіставного методу і лінгвокультурного
аналізу ми виявили, що при перекладі історичного роману Bram
Stoker „Dracula”, О. В. Христенко використовує нижченаведені
прийоми:
1. Трансформації:
- заміна застарілого компонента на міжстильовий (нейтральний) компонент:
Оригінал: This he afterwards explained by saying that to a Boyar the
pride of his house and name is his own pride, that their glory is his
glory, that their fate is his fate [2].
Переклад: Він це пояснює тим, що для магната честь
батьківщини, дому й імені – його особиста честь, перемога народу
– його слава, доля народу – його доля [1] .
Тут, застаріле в англійській слово “boyar”, на українську мову
перекладено словом нейтрального стилю „магнат”. Цю заміну можна вважати правомірною, оскільки в українській мові не зберігся
архаїчний синонім даного слова.
- модуляція:
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Оригінал: As I looked back I saw the steam from the horses of the
coach by the light of the lamps, and projected against it the figures of
my late companions crossing themselves [2].
Переклад: Лише в променях ліхтарів омнібуса виднілася пара
від наших загнаних коней, що здіймалася хмарою [1].
У даному варіанті, простежується вживання лексеми, яка виступає гіпонімом до гіпероніма „coach”: „coach”, перекладається як
„екіпаж”, „карета”. На перший погляд, такий варіант здається найкращим перекладом. Але перекладач використав лексему омнібус і
з контексту ми дізнаємося, що головний герой подорожував багатомісним пасажирським екіпажем. Отже, такий варіант модуляції
(заміна родового поняття видовим) ми вважаємо доцільним.
2. Еквівалентний переклад:
Оригінал : For if he does himself all these menial offices, surely it is
proof that there is no one else in the castle... [2].
Переклад: …оскільки він сам виконує обов’язки челяді, значить, їх більше нікому виконувати [1].
У наведеному прикладі перекладач використовує еквівалент англійському слову „menial” (in the past, a person who does boring or
unpleasant work for little money) український відповідник „челядь”
(залежне населення, слуги, смерди).
3. Безеквівалентний переклад:
Оригінал: … I suppose it was the one who was with me at the
last Pop [2] .
Переклад: … гадаю, той самий, який був зі мною останнього
разу на полюванні [1].
При перекладі історизмів потрібна велика філологічна підготовка перекладача. Якщо перекладач не знає особливостей епохи, мовної картини світу, яку він відтворює, або ж надмірно
прирівнює її до своєї епохи або картини світу, то читач може
отримати недостовірне уявлення про неї.
Список літератури
1.Стокер Б. Граф Дракула / Б. Стокер ; ред. Р. М. Дерев'янченко ; пер.
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Анастасія Хопіна
Науковий керівник – доц. Бялик В.Д.
Міжкультурна комунікація і переклад реалій
Мета статті – розкрити особливості перекладу реалій як
специфічних національно-культурних кодів мовної дійсності.
Переклад літературного твору, коли прототекст належить
одній мові, а метатекст (переклад) – іншій, є прикладом
міжкультурної комунікації. Саме через переклад твір стає
надбанням і національної, і світової літератури. При цьому
здійснюється не лише суто міжлігвістична інтеракція, а, в
повному обсязі, – міжкультурна комунікація.
Особливості міжкультурної комунікації на рівні перекладу
художнього твору полягають у тому, що перекладач має справу з
питаннями переходу не лише з одного лінгвістичного коду на
інший, а з глибшою та складнішою проблемою переходу з
одного національно-культурного коду на інший.
Дослідники виділяють такі прийоми трансляційної передачі
реалій, як транскрипція, транслітерація, гіперонімічне
перейменування, дескриптивна перифраза, калькування,
міжмовна транспозиція на конотативному рівні, метод
уподібнення, контекстуальне розтлумачення реалій [3].
Розглянемо найуживаніші прийоми перекладу реалій.
Транскрипція пов’язана з точною передачею звучання
іноземного слова (ounce – унція, thermos – термос), тоді як
транслітерація реалії передбачає передачу літер, які складають
слово мови-джерела, літерами мови перекладу (Pepsi – Пепсі).
При перекладі з англійської на українську транскрипція
доречніша за транслітерацію. Адже остання не відтворює
справжнього звучання слів вихідної мови, а часто навіть
спотворює його (Shakespeare – Шакеспеаре, Newton – Невтон).
З метою створення високого ступеня експліцитності у
процесі перекладу часто застосовують дескриптивну перифразу,
чому сприяють контекстно-ситуативні чинники. При такому
перекладі відповідники встановлюються між словом оригіналу
та словосполученням перекладу, що пояснює його зміст (webcast
– трансляція медіа у прямому ефірі через мережу Інтернет). Цей
прийом перекладу застосовують у разі необхідності досягнення
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високого ступеня експліцитності. Головним недоліком такого
перекладу є те, що дескриптивні перифрази майже ніколи
повністю не відтворюють семантики оригіналу.
Комбінована
реномінація
–
найчастіше
поєднання
транскрипції з описовою перифразою. Наприклад: They were off
immediately out of the East End in the direction of Bloomsbury. –
Вони відразу вирушили з Іст-Енду в напрямку центрального
району Лондона – Блумзбері. Комбінований прийом
розтлумачення семантики реалій поширений у наукових і
науково-популярних текстах.
Калькування – особливий вид запозичення, коли структурносемантичні моделі мови-джерела відтворюються поелементно
матеріальними засобами мови-сприймача. Розрізняють повне й
часткове калькування.
На основі зазначеного вище, можна дійти висновку, що
цінність реалій полягає у відображенні ними інформації про
історичний та культурний розвиток народу, його колориту та
світогляду. І при перекладі необхідно враховувати їх
функціональну роль та інформативне наповнення.
Таким чином, ми розуміємо, що перекладач повинен
приділяти значну увагу адекватній передачі реалій засобами
мови перекладу, що вимагає відповідної прагматичної адаптації
текстів та їх лексичних складових. Прагматична адаптація
відіграє при цьому важливу роль та вимагає від перекладача
знань культури й історії не тільки народу мови перекладу, але й
мови оригіналу.
Список літератури
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3. Виноградов В. С. Лексические вопросы перевода художественной
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Анна Шевчук
Науковий керівник – асист. Панаськов А.В.
Перекладацькі трансформації в процесі міжмовної
фахової комунікації в галузі права
Мета студії – аналіз перекладацького еквівалента та адекватності перекладу, огляд та зіставлення точок зору
В.Н. Комісарова щодо типів еквівалентності.
Унаслідок відсутності тотожності відношення між змістом
оригіналу та перекладу позначаються терміном “еквівалентність” [2, с. 117].
У сучасному перекладознавстві є 3 основні підходи до визначення поняття “еквівалент”:
I підхід – фактично підмінює “еквівалентність” тотожністю,
оскільки переклад повинен повністю зберігати зміст оригіналу;
II підхід – спроба віднайти в змісті оригіналу якусь інваріантну частку, збереження якої є необхідним і достатнім для досягнення еквівалентності перекладу;
III підхід – емпіричний, суть якого полягає в тому, щоб не
намагатися апріорі вирішити, в чому спільність перекладу і оригіналу, а у зіставленні великої кількості реально виконаних перекладів з їхніми оригіналами та визначенні, на чому базується
їхня еквівалентність.
В.Н. Комісаровим розрізняє III типи еквівалентності.
I тип еквівалентності характеризується збереженням тільки
цілі комунікації. Еквівалентність перекладів такого типу полягає
в збереженні тільки тієї частини змісту оригіналу, яка вказує на
загальну мовну функцію тексту в акті комунікації і є метою комунікації. Переклади на такому рівні еквівалентності виконуються, коли детальніше відтворення змісту неможливе, а також
тоді, коли таке відтворення призведе до неправильних висновків
реципієнта перекладу, викличе у нього зовсім інші асоціації, ніж
у реципієнта оригіналу, і тим самим завадить правильній передачі мети комунікації.
У перекладах, що належать до II типу еквівалентності,
зберігаються дві частини зміста оригіналу – ціль комунікації та
посилання на певну ситуацію. Наприклад, “Law is silent”. У перекладі читаємо: “Закон мовчить”.
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В III групі перекладів зберігаються вже три частини змісту
оригіналу: ціль комунікації, посилання на ситуацію та спосіб її
описання. Наприклад: “Interrogation makes me bad-tempered”. У
перекладі читаємо: “Від допиту в мене характер псується”.
В перекладах, що належать до IV типу еквівалентності, крім
цілі комунікації, посилання на ту ж саму ситуацію та способу її
описання, зберігається й частина значення синтаксичних структур текста джерела. В цьому типі еквівалентності використовуються аналогічні структури, що мають приблизно однакове значення в обох мовах. “The house was sold for eighty thousand dollars”. – “Будинок було продано за вісімдесят тисяч доларів”.
В перекладах, що належать до V типу еквівалентності, наближеність до оригіналу максимальна (дослівний переклад): “I
saw him at the Civil Court”. – “Я бачив його в суді з цивільних
справ”.
Еквівалентність – збереження відносної рівності змістовної,
семантичної, стилістичної та функціонально-комунікативної
інформації, що міститься в оригіналі й перекладі. Варто особливо підкреслити, що еквівалентність перекладу залежить також
від ситуації породження тексту оригіналу і його відтворення в
мові перекладу.
Отже, в мові права є специфічні якості, які різняться в залежності від мовної системи. Більшість мовних особливостей пояснюється впливом історичних, культурних, соціальних і політичних чинників на носіїв конкретної мови. Але незважаючи на ці
особливості, перекладач повинен виконати переклад та донести
до читача інформацію, викладену в оригіналі. Здійснюючи переклад юридичних документів, необхідно ретельно аналізувати
обсяг понять і значень, які лежать в основі відповідних термінів
в українській та в англійській мовах, прагнучи їх адекватного
відтворення.
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1. Кононов О.С. Знову про проблеми юриичного перекладу. –– Режим
доступу : http://www.justinian.com.ua/author.php?=556.
2. Комиссаров В. Н. Современное переводоведение / В. Н. Комиссаров.
–– М. : ЭТС, 2001. –– 424 с.

248

Роксолана Юречко
Науковий керівник – асист. Орищук С. В.
Лексичні трансформації при перекладі роману Джоан К. Ролінґ «Гаррi Поттер i фiлософський камiнь»
У теорії перекладу всі міжмовні перетворення, що здійснюються в процесі перекладу, можуть бути визначені як трансформації або як деформації. За М. К. Гарбовським, «трансформація»
– це процес перетворення системи смислів вихідного мовленнєвого твору в систему смислів тексту перекладу [1, с. 371]. Разом
з тим дослідник зазначає, що, оскільки сам термін «переклад»
співвідноситься з двома поняттями – з процесом та його результатом, термін «трансформація» може розглядатися з різних позицій, тобто як процес або як результат цього процесу. Під час
перекладу не відбувається перетворення вихідного тексту в
текст перекладу, а істинним предметом трансформації є система
смислів, що міститься у формах вихідного тексту та усвідомлюється перекладачем [1, с. 363].
Я. І. Рецкер поділяє усі трансформації на лексичні та граматичні [2]. У його розумінні, лексичні трансформації – прийоми
логічного мислення, за допомогою яких ми розкриваємо значення іншомовного слова в контексті та знаходимо йому відповідник, що не збігається зі словниковим значенням. Серед лексичних трансформацій Я. І. Рецкер виділяє сім різновидів: диференціація значень, конкретизація значень, генералізація значень,
смисловий розвиток, антонімічний переклад, цілісне перетворення, компенсація втрат у перекладі.
Ми розглянули тільки два із виділених Я. І. Рецкером видів
лексичних трансформацій – диференціацію та генералізацію, які
відбуваються при перекладі роману відомої англійської письменниці Джоан К. Ролінґ «Гаррi Поттер i фiлософський камiнь»
[4] українською мовою. Переклад здійснений Віктором Морозовим [3].
У результаті проведеного дослідження виявлено, що диференціацій значень трансформації траплялися у тексті перекладу
частіше, ніж генералізацій значень трансформації. У кількісному вияві це є 665 випадків трансформацій порівняно з 320 прикладами генералізацій значень трансформації.
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Наведемо приклади диференціації:
He was a big, beefy man with hardly any neck, although he did
have a very large mustache [4]. – То був такий дебелий чолов'яга, що, здається, й шиї не мав, зате його обличчя прикрашали пишні вуса [3];
….repeated professor McGonagall faintly, sitting back down on
the wall [4]. – … розчаровано перепитала професорка Макґонеґел, умощуючись знову на стіні [3].
Приклади генералізації:
He got into his car and backed out of number four’s drive [4]. –
Він сів у машину й почав задом виїжджати з подвір'я [3];
Mr. and Mrs. Dursley, of number four, Privet Drive…. [4]. –
Містер і місісДурслі, що жили в будинку номер чотири на
вуличці Прівіт-драйв…[3].
Таким чином, у ході нашого дослідження лексичних трансформацій, які відбуваються при перекладі роману Дж. К. Ролінг
«Гаррi Поттер i фiлософський камiнь», ми виявили, що диференціації значень трансформації траплялися у тексті перекладу
частіше, ніж генералізації значень трансформації.
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