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УДК 81’27         Філологічні науки 

 

МОВЛЕННЄВИЙ ПОРТРЕТ ПЕРСОНАЖА 

Андрійчук М.П. 

студентка факультету романо-германських мов 

Національного університету «Острозька академія» 

м. Острог, Україна 

Відомо, що одним з найпоширеніших засобів створення мовної 

портретної характеристики персонажу є опис його зовнішності, вчинків та 

поведінки. Основним методом формування портрету є опис героя в авторській 

мові. Однак, поряд з цим, важливими засобом є створення образу через пряму 

мову (монолог, діалог, полілог), а також дотичну внутрішню мову героїв. Це 

допомагає творцю розкрити внутрішній світ героя, відобразити хід його думок 

та дозволяє війти в світ емоційних переживань. В мові через використання 

особливої лексики та фразеології, певного фонетичного ряду цієї мови 

формується образ та природа персонажа. Тут відображається соціальна 

характеристика, рівень освіти, приналежність до певного соціуму. 

Поняття мовного портрету досліджується як літературознавцями та 

кінематографами, так і лінгвістами. Наприклад, Розенталь Д. Е. визначає 

мовний портрет як підбір індивідуальних для кожного персонажа слів та 

виразів, як засіб художнього зовбраження [1, с.241]. Відтак, в таких випадках 

для цієї цілі використовуються слова та синтаксичні конструкції книжкової 

мови, в інших засобом створення мовної характеристики є просторічна лексика 

та необроблений синтаксис, а також ненормовані лексичні одиниці, особлива 

фразеологія, часте використання якої може характеризувати літературного 

персонажа з тієї чи іншої сторони (загальнокультурної, соціальної, 

професіональної і т.д.). 

Вчені виділяють чотири функції мовної портретної характеристики: 

- характерологічна; 
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- видільна; 

- порівняльна; 

- психологічна [2, с.161]. 

Аналіз персонажного дискурсу показує, що комунікативні стратегії та 

тактики знаходяться в певній залежності від характеру ситуації спілкування та 

статусної позиції учасників. Вибір індивіда більш адекватного варіанту 

залежить від правильної оцінки свого статусу, статусу співрозмовника та його 

соціального досвіду. 

Прийоми створення мовної характеристики персонажа поділяють на 

лексичні та стилістичні, що виражаються у виборі мовних засобів. Вже сам 

вибір слів може стати характерною ознакою персонажа, його «родзинкою», що 

підкреслить особливості виховання чи професійної приналежності [3, с.137]. 

До можливих лексичних засобів створення мовленнєвої характеристики 

персонажа відносять: 

- слова-маркери; герой неодноразово вживає яке-небудь слово або фразу, які 

починають асоціюватися з ним.  

- слова-паразити такі як «значить», «такі справи», «ну», «наче». Це передає 

обмежений лексикон персонажа. Як правило, такі слова використовуються 

для комічного ефекту при створенні образів другорядних персонажів, 

оскільки не варто надмірно використовувати цей прийом; 

- жарти та примовки; використовуються для створення образів веселих, 

життєрадісних героїв або настирливих жартівників; 

- афористичність; як правило, цей засіб проявляється в мові головного героя; 

- парадоксальність мови; персонаж – або провідник ідей, або їх опонент. 

Парадоксальність мови підкреслює неординарність особистості. Яскравий 

приклад, лорд Генрі, герой роману Оскара Уайльда «Портрет Доріана Грея»; 

- чистота мови; герой говорить підсилено правильною літературною мовою. 

Цей спосіб використовують, щоб підкреслити гарну освіту та виховання 

героя. 
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- сленг – молодіжний, злодійський і т.д.; підкреслює приналежність героя до 

конкретної соціальної групи або його відчуженість від іншої групи.  

- професіоналізми; підкреслюють приналежність персонажа до певної 

професії. Також, цей прийом застосовується і для протиставлення героїв 

різних прошарків, коли особи говорять різними мовами і не розуміють один 

одного. Окрім того, професіоналізми підкреслюють захоплення індивіда 

професією.  

- наукова мова; підкреслює приналежність героя до наукових кіл, захоплення 

наукою. 

- канцеляризми; зазвичай використовують для створення образу негативних 

героїв, суворих босів; 

- діалектизми та мова представників різних народностей, наприклад, 

єврейське слова «таки», кавказьке «вах!», які часто використовуються для 

створення комічного ефекту; 

- застарілі слова; використовуються, як правило, щоб підкреслити вік 

персонажа похилого віку або для створення комічного образу; 

- іноземні слова; зазвичай використовуються в мові іноземців або молоді; 

- помилки в мові; інколи, для створення комічного ефекту, залучається 

неправильне вживання значення слова; 

- зменшувально-пестливі слова; зазвичай характеризують доброго, ніжного 

героя або лицемірного, злого та заздрісного, щоб підкреслити дволикість; 

- іносказання; персонаж говорить натяками або загадками; 

- «казковість»; персонаж говорить у манері казок або легенд. 

Використовується у фентезі або для створення комічного ефекту. 

Окрім того, існують й інші прийоми створення мовних характеристик, а 

саме інтонаційні, фонетичні, синтаксичні та психологічні. Хоча вони виділені 

окремо, такі засоби мають безпосередній вплив на мовну природу персонажа, а 

тому їх варто розглянути. Такі характеристики включають: 
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- швидкість мовлення – повільна, середня, швидка; зазвичай ілюструє 

темперамент героя – холеричний або меланхолічний; 

- гучність мовлення; персонаж може говорити ледь чутно, шепотіти або 

навпаки, голосно кричати. Такий прийом використовується як засіб 

психологічної характеристики героя, вираження його темпераменту або 

хвилинного настрою; 

- дефекти мови (акцент, заїкання та ін.); Акцент часто використовують для 

створення комічного ефекту. Дефект мови викриває дефект особистості. 

- особлива побудова фраз; зазвичай підкреслює індивідуальність героя, його 

протипоставлення всьому світу. Яскравий приклад – кіногерой магістр 

Йода з кіноепопеї «Зоряні війни»; 

- повторення; використовуються для придання індивідуальності 

психологічній характеристиці персонажів; 

- римування; персонаж може говорити віршами або певним віршованим 

розміром. Інколи використовується для створення комічного образу; 

- балакучість та мовчазність; ці якості персонажа підкреслюють, коли треба 

протиставити його в розмові з співрозмовником. Базіки, переважно, герої 

комічні та поверхневі. Мовчуни – загадкові персонажі, інколи з ознакою 

загрозливої природи героя [4, с.169]. 

На основі згаданого вище матеріалу, можна говорити про мовну 

особистість персонажа, тобто сукупність відтворених даною особою текстів та 

фрагментів авторської розповіді, які характеризують мовну манеру героя. 

Таким чином, якщо поняття «художній образ» є широким та включає в себе і 

мовні, і літературні образи, то концепт «мовної особистості персонажа» є більш 

вузьким та дає систематизацію сукупностей відтворених даним індивідом 

текстів та фрагментів, які характеризують мовну манеру персонажа. 

Отже, статусні характеристики персонажів відображаються в їхньому 

персонажному мовленні. Аби створити мовленнєвий образ персонажа, 

вживаються найрізноманітніші засоби. Хоча такі прийоми мають своє класичне 
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призначення у використанні (як от помилки у мові для створення комічного 

ефекту другорядного персонажа), однак таке застосування можна вважати суто 

класичним, а подекуди й застарілим. Адже, нова модерна література та 

незалежне кіно не визнають обмежень, а тому використання прийому чистоти 

мови не завжди буде залучене до творення мовного образу позитивного героя.  

Таким чином, мовна структура образу персонажа відображає всі три рівня 

мовної особистості, а також має на увазі аналіз внутрішньої та зовнішньої мови, 

а тому займає центральне положення в мовній організації героя. В підсумку, 

очевидно, що мовна характеристика є невід’ємною частиною літературного чи 

кінематографічного образу персонажа. Відтак, читач чи глядач може значно 

доповнити або відкоригувати образ героя за допомогою реплік, що дозволяє не 

давати конкретну характеристику та опис персонажа, а наділити читача чи 

глядача можливістю отримувати інформацію. 
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ТЕХНІКИ ПЕРЕКЛАДУ АВТОРСЬКИХ НЕОЛОГІЗМІВ У ТВОРАХ Г. Ф. 

ЛАВКРАФТА 

Баранов С.Ю., 

викладач 

Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського» 

м. Київ, Україна 

Говард Лавкрафт – одна з найпомітніших фігур англомовної художньої 

літератури ХХ ст.. Його перу належать твори, котрі вважають зразковими у 

жанрі жахів та містики. Окрім безлічі сюжетів, котрі вже кілька поколінь 

змушують холонути кров читачів, він створив власну міфологію, котра стала 

основою для більшості його творів. Невимовно древні та кровожерливі 

божества, котрі спостерігають вічність у інших вимірах, і котрих не здатен 

осягнути розум людини, та древні культи, що їм поклоняються у глухих, 

віддалених куточках планети – таким малює Лавкрафт світ потойбічного.  

Сьогодні українською мовою перекладені кілька найбільш популярних 

творів Лавкрафта, серед них – «Поклик Ктулху», «Хребти Безумства», «У 

пошуках таємничого Кадата», та ін.. Проте, більша частина літературного 

доробку автора є недоступною для українського читача. Крім очевидної 

причини, що полягає у низькій популярності друкованої книги та 

україномовних перекладів, варто також звернути увагу на складнощі, що 

виникають при перекладі автентичного авторського стилю та лексичного 

наповнення творів письменника. Дана робота присвячена розгляду технік 

перекладу, котрі доцільно використовувати, працюючи з текстами Лавкрафта. 

Літературний стиль автора характеризують як «переповнений архаїзмів, 

зарозумілий та пихатий, повний енциклопедичних алюзій, ускладненого 

синтаксису, що інколи розтягується на сторінки тексту, чималої величини 

наскрізних визначень, алогічності зміни фраз, а також навмисного руйнування 
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образності, холоднокровна жорстокість у використанні синонімічних рядів 

епітетів (дехто нараховує до шести), нав'язлива монотонність слововживань і 

безмежна кількість невизначених займенників - словом, все те, що 

винахідливий критик назвав «ідіосинкразією мови», швидше за відштовхує, ніж 

приваблює пересічного читача» [1, с. 8].  

Звісно, не останнє місце в цьому переліку посідають і авторські 

неологізми письменника. В Україні поки що не існує потужної школи 

«лавкрафтознавства», і навіть між перекладачами немає єдності в тому, як 

краще передавати навіть географічні назви. Наприклад, як писати – «Аркхем», 

«Архам» або, може бути, «Еркхам»? Або як іменувати моторошних богів-

демонів, породжених фантазією Лавкрафта, – «Ньярлатхотеп» або 

«Ніарлатотеп», «Йог-Сотот» або «Іог-Сотхотх», «Азатот» або «Азатхотх»? А 

безсмертна суперечка про те, як правильно передавати зловісне ім'я «Cthulhu», 

не завершена і серед американських авторів (проте Л. Спрег де Камп зауважує: 

«Лавкрафт пояснює цю купу букв спробою відобразити звуки нелюдських 

голосових органів, які не можна точно відобразити на листі . Він говорив, що 

«Ктулху» («Cthulhu») так само можна було б представити як «Хлул-хлу» ( 

«Khlul-hloo», «у» як в «full») або «тлу-лу» («tluh-luh»)» [2, с. 45]. Тому 

загальноприйнятий у слов’яномовних перекладах варіант «Ктулху» – не 

найгірший. Бачимо, що для передачі назв вигаданих автором створінь 

здебільшого використовуються прийоми транслітерації та транскрибування. 

Але й це не дозволяє вирішити проблему остаточно, оскільки сам письменник 

вже не зможе пояснити, як саме, в його уяві, вимовлялись ці слова. 

Підсумовуючи сказане, варто зазначити, що проблема перекладу 

авторських неологізмів Лавкрафта не є безвихідною, оскільки завдяки технікам 

транслітерації і транскрибування можна доволі точно передати принаймні 

приблизний зміст сказаного, втім існує безліч інших факторів, що ускладнюють 

процес перекладу творів письменника, і потребують більш детального 

вивчення. Серед них – надмірне нагромадження лексичних засобів та 
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синтаксичних структур, нелогічність викладення думок та опису подій, чим 

Лавкрафт послуговувався, маючи намір описати те, для чого немає слів у 

жодній з людських мов та створити унікальну атмосферу в тексті. 

Література: 

1. Елисеев Г. Лавкрафт. / Глеб Елисеев. – Москва: Вече, 2000. – 455 с. 

2. Спрэг де Камп Л. Лавкрафт: Биография / Лайон Спрэг де Камп. – Санкт-

Петербург: ТИД Амфора, 2008. – 348 с. 

____________________________________________________________________  

УДК 81        Филологические науки 

ПОЧЕМУ ЯЗЫК - НЕ ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КОММУНИКАЦИИ 

Верченко А.Р., 

студентка факультета лингвистики 

Национальный технический университет Украины «Киевский 

политехнический институт им. Игоря Сикорского» 

Случалось ли вам быть непонятым или понятым неправильно? Речь не о 

разговоре с иностранцем или употреблении сложных терминов, а о простом 

повседневном общении. 

– Кать, надень наушники, ты мне мешаешь. 

– Может, мне вообще из квартиры выйти? 

Так уж сложилось, что мы не можем читать мысли друг друга. Идея из 

вашей головы на пути к собеседнику проходит 4 этапа, на каждом из которых 

она искажается. 

Этап 1 – зарождение идеи 

На первом этапе происходит зарождение идеи, ее формирование. Здесь 

мы отбираем информацию и определяем, с какой целью будем передавать ее 

собеседнику. Негативно повлиять на этот процесс могут когнитивные 

искажения, одно из которых, так называемое, «Проклятие знания». Феномен 

заключается в том, что более информированным людям сложно рассматривать 

какую-либо проблему с точки зрения менее информированных [1]. То, что 
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очевидно для нас, кажется нам очевидным и для других, поэтому иногда мы не 

видим смысла что-то объяснять, а потом удивляемся, почему нас не поняли. 

Еще одно искажение – иллюзия прозрачности, заключается в тенденции людей 

переоценивать способность других понимать их [2]. Это касается также и 

невербальных знаков. Нам кажется, что когда мы нервничаем, это заметно 

другим сильнее, чем есть на самом деле. То же самое происходит в случаях, 

когда мы лжем или говорим с сарказмом. Как бы очевидно нам это ни было, 

собеседнику всегда менее очевидно. 

Этап 2 – кодирование 

Мы уже определили, что хотим сказать, осталось решить, как это сделать. 

Нужно преобразовать мысль в сообщение – закодировать ее. Кодом служат 

вербальные средства: разговорные или специальные языки, и невербальные: 

интонации, жесты, мимика, пантомимика. 

Обычно человек высказывает лишь 80% той информации, которой хотел 

поделиться [3]. Словарный запас, умение формулировать мысли не всегда 

позволяют нам донести именно то, что мы думаем. 

Этап 3 – передача 

На предыдущих этапах ключевая роль в процессе коммуникации была у 

отправителя.  Как только началась передача послания, процесс выходит из-под 

его контроля. Сообщение отправлено, и забрать слова обратно невозможно. 

Теперь задача адресата получить послание, а также его интерпретировать –  

декодировать. 

Этап 4 – декодирование 

Декодирование – это то, как получатель понял и как расценил мысль 

отправителя. Однозначные символы,  как, например, символы азбуки Морзе, 

обычно декодируются правильно, так как имеют одно значение и для 

отправителя, и для получателя. Однако в жизни мы пользуемся разговорным 

языком и невербальными средствами. Невербальные сигналы сами по себе 

значения не имеют, значение им приписывает, тот, кто их декодирует. 
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Установлено, что в общении они несут в себе от 60% до 80% информации. 

Нельзя точно предугадать, как собеседник воспримет ваш жест, тон, интонацию 

или улыбку, неважно, что вы туда вкладывали и вкладывали ли вообще. На 

восприятие влияет культурный, ситуативный контекст и общее содержание 

психики человека (апперцептивность) [2]. Не существует определенных 

оскорбительных или обидных слов, мы сами решаем, на что обидеться, на что 

нет.  

И так, язык – это то, что отличает нас от остальных видов. Это сложная и 

интересная система, но для коммуникации язык плох. Он слишком 

многозначен. По мнению лингвиста Н. Хомски, язык создан для мышления, для 

общения скорей подойдет азбука Морзе [5]. 

Литература: 

1. Проклятие знания [Электронный ресурс] / Википедия. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Проклятие_знания 

2. Восприятие [Электронный ресурс] / Википедия. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Восприятие#.D0.90.D1.82.D1.80.D0.B8.D0.B1.

D1.83.D1.86.D0.B8.D1.8F 

3. Вербальные и невербальные средства общения [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://psyera.ru/verbalnye-i-neverbalnye-sredstva-

obshcheniya-804.htm 

4. Иллюзия прозрачности [Электронный ресурс] / Википедия. – Режим 

доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Иллюзия_прозрачности 

5. Из лекции Татьяны Черниговской [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://econet.ru/articles/116315-tatyana-chernigovskaya-yazyk-sozdan-dlya-

myshleniya 
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УДК 811         Філологічні науки 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЖИВАННЯ ФРАЗОВИХ ДІЄСЛІВ У РОМАНІ Д. Р. Р. 

ТОЛКІНА «ХРАНИТЕЛІ ПЕРСНЯ» 

Гарбуз А. О., 

студентка факультету іноземної філології 

Київський національний педагогічний університет  

імені М. П. Драгоманова 

м. Київ, Україна 

Фразові дієслова – поширене та унікальне явище в англійській мові, яке 

не має аналогів в українській. Складність вивчення, використання і розуміння 

фразових дієслів зумовлюється актуальність їх дослідження в сучасній 

лінгвістиці. Фразові дієслова набувають більшої популярності не лише в 

розмовному стилі, але і в діловому мовленні та різних галузях науки. Це  

зумовлено тим, що деякі фразові дієслова змінилися, тобто перейшли з одного 

стилістичного  контексту до іншого, отримали нові значення та втратили старі. 

Більше того, фразові дієслова вважаються більш емоційними у порівнянні зі 

звичайними дієсловами-еквівалентами. 

Вивченню фразових дієслів, їхньої семантики та класифікації приділяли 

увагу багато вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема, І. Анічков, С. В. 

Григор’єв, Р. Кортні, О. В Кунін , Дж. Ламонт,  Дж. Поуві та інші. 

Мета даної роботи полягає у розкритті особливостей використання 

фразових дієслів у романі Толкіна «Хранителі персня». Завдання – узагальнити 

основні характеристики фразових дієслів, простежити у тексті роману 

частотність уживання найбільш поширених серед них, а також 

охарактеризувати основні значення фразових дієслів, що домінують. 

Перед науковцями постає проблема – що саме вважати фразовим 

дієсловом. Лінгвіст А. Г. Ніколенко подає наступне визначення фразових 

дієслів: «Це високоінформативні одиниці мови, які не є прикрашенням або 

надмірністю, а невід’ємною частиною лексичного складу сучасної англійської 
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мови. Вони заповнюють пустоти в лексичній системі мови, яка не може 

повністю забезпечити назви сторін діяльності, які пізнані людиною. 

Притаманні розмовному мовленню фразові дієслова все більше й більше 

розширюють свій діапазон стилістичної належності, проникаючи в стиль 

художньої літератури, мову науки, техніки, офіційних документів» [1, с. 31] 

Дж. Поуві влучно визначає фразове дієслово як “поєднання простого 

дієслова (наприклад: come, give, put) і адвербіального післялога (наприклад: off, 

up, in), що представляє собою єдину семантичну і синтаксичну єдність”[2, c. 9].  

Деякі вчені (Дж. Ламонт, Д. Байбер та інші) вважають, що фразовим 

дієсловом може бути лише  поєднання дієслова з прийменником, яке буде мати 

ідіоматичне значення. На нашу думку, доречніше було б вважати фразовим 

будь-яке поєднання дієслова з прийменником, оскільки пряме значення 

дієслова все одно змінюється або доповнюється.  

Отже, спираючись на вищезазначені думки дослідників щодо фразових 

дієслів визначальними для нашого дослідження вважаємо наступні 

характеристики: 

- Фразові дієслова – стійкі поєднання дієслова з постпозитивом зі 

значеннями, які не завжди можна вивести зі складових; 

- Фразові дієслова можуть мати значення як ідіоматичне, так і пряме 

(можна здогадатися з контексту); 

- Окрім буквального та фігурального значення фразові дієслова можуть 

мати також і контекстуальне значення [1; 6]. 

Таким чином, фразовим дієсловом може бути поєднання дієслова з 

прийменником, дієслова з прислівником та дієслова з прийменником і 

прислівником одночасно. 

Аналіз роману Д. Р. Р. Толкіна «Хранителі персня» звертає увагу на те, 

що автор доволі часто використовує фразові дієслова. За допомогою методу 

суцільної вибірки вдалося виявити, що найпоширенішими у складі фразових є 

такі дієслова, як “to go”,  “to come”, “to get”. Зокрема, дієслово “to go” з різними 
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постпозитивами вживається 271 раз, дієслово “to come” 253 рази, а дієслово “to 

get” 99 разів. Найуживанішим  у цьому аспекті є фразове дієслово “to go on”. 

Щодо постпозитивів, то найчастіше у тексті трапляються постпозитиви “on” 

(176 разів), “out” (170 разів), “down” (104), “back” (128).   

Використання фразових дієслів у романі “Хранителі персня” було також 

проаналізовано з огляду на те, що фразові дієслова можуть мати пряме, 

ідіоматичне або контекстуальне значення. Це дозволило дійти висновку про те, 

що найчастіше автор використовує саме фразові дієслова з ідіоматичною 

семантикою.  

Так, найбільш поширеним значенням фразового дієслово «to go on» є «to 

continue, happen». В тексті роману це фразове дієслово також означає “to 

continue”, але це ідіоматичне значення, бо окремо дієслово «to go» 

перекладається як «іти», а прийменник «on» як «на». Теж саме стосується й 

інших фразових дієслів з ідіоматичною семантикою: “to get up” (31) “to give 

up”, “to go on” (104), “to come on” (55), “to look forward” (2), “to look for” (22), 

“to run out of” (11), “to run off” (3), “to make up” (21). Як бачимо, найчастіше 

вживається фразове дієслово to go on, а найменш вживаним є фразові дієслово 

“to look forward to”. 

Фразове дієслово «to come back» має значення «to return». З огляду на 

переклад кожного компонента цього фразового дієслова, ми можемо дійти 

висновку, що воно має первинне просторове значення. Дієслово «to come» 

перекладається як «приходити», а прийменник «back» як «назад». Отримаємо 

дослівний переклад «приходити назад», що є синонімом до дієслова 

повертатися (to return). Фразове дієслово “to come back” з прямою семантикою 

трапляється в тексті 55 разів, тобто менше, ніж дієслово “to come on” (31), що 

має ідіоматичне значення.  

У зв’язку з цим, постає запитання, чому автор так часто використовує 

фразові дієслова, та чи можна замінити їх на прості. Наприклад, у реченні 

«They were now reluctant either to stay or go on…» [3, c. 56] фразове дієслово «to 
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go on» вживається в значенні «продовжувати» (шлях). А отже замінити в 

даному випадку це фразове дієслово простим дієсловом «to continue» (continue 

going) було б не доречно, адже  “to continue” має більш широке семантичне 

поле і вказує на продовження будь-якої дії. Більш того, фразове дієслово в 

даному випадку здається більш природнім для сприйняття. У цій частині 

роману Фродо та його товариші побачили чорного вершника і вони були досить 

налякані, тому вирішували продовжувати їм їх шлях, чи все ж таки перечекати. 

Тим не менш, героям потрібно поспішати. Використовуючи фразове дієслово, 

автор намагається не відставати від динаміки зображення подій.   

В реченні «At least he must get up and see us off» [3, c. 72] автор вживає 

фразове дієслово «to get up» в значенні «вставати з ліжка». Замінити це фразове 

дієслово прости дієсловом “to rise” неможливо, адже під дієсловом «to get up» 

вже мається на увазі вставати саме з ліжка.  

Отже, можна зробити висновок, що однією з прикметних стилістичних 

ознак роману “Хранителі персня” Д.Р.Р. Толкіна слугує використання фразових 

дієслів. Найбільш уживаними в тексті є фразові дієслова, що походять від  

дієслів руху - “to go”, “to come”. Автор віддає перевагу фразовим дієсловам з 

ідіоматичними значеннями, а також фразовим дієсловам з вузьким 

семантичним полем, що дозволяє досягти однозначності й лаконічності 

висловлювання. Зважаючи на те, що предметом розвідки слугували найбільш 

поширені фразові дієслова, питання  і систематизації явища фразових дієслів у 

творчості Д.Р.Р.Толкіна потребує подальшого дослідження. 

Література: 

1. Аничков И. Е. Труды по языкознанию / И. Е. Аничков. – Л.: Наука,  

2. 1997. – 510 с. 

3. Григорьев С. В. Фразовые глаголы / С.В. Григорьев: учебно-        

справочное пособие. – СПб.: КАРО, 2003. – 272 с. 

4. Кортни Р. Английские фразовые глаголы. Англо-русский словарь /                           

Р. Кортни. – Москва: Русский язык, 2000. – 767 с. 



19 
 
 

5. Кунин А. В. Английская фразеология / А.В. Кунин. – М.: Высшая школа, 

1970. – 344 с. 

6. Lamont G. The Historical Rise of the English Phrasal Verb. Feb. 2005. 

University of Toronto [Електронний ресурс] / G. Lamont − Режим доступу 

до ресурсу: https://ru.scribd.com/document/317494532/The-Historical-Rise-

of-the-English-Phrasal-Verb 

7. Поуви Дж. Английские фразовые глаголы и их употребление / Дж. Поуви 

// Учебное пособие для институтов и факультетов иностранных языков. – 

М.: Высшая школа, 1990. – 175 с. 

8. Ніколенко А. Г. Актуалізація семантичного аспекту фразових дієслів у 

процесі навчання англійської мови / А. Г. Ніколенко. – Іноземні мови. – 

1999. – № 4. – С. 31-33. 

9. Biber D., Johansson S., Leech G., Conrad S., Finegan E. Grammar of Spoken 

and Written English / D. Biber et al. - London: Longman, 1999. – 315 p. 

10. Tolkien J. R. R. The Fellowship of the Ring (The Lord of the Rings, part 1) / J. 

R. R. Tolkien // Media Tie-In Edition, 2003. – 398 c. 

____________________________________________________________________  

УДК 821        Филологические науки 

 

ФУНКЦИИ СМЕХА В ТВОРЧЕСТВЕ Л. Н. АНДРЕЕВА (ПРОЗА 1899-1904гг.) 

Гомон А. М., 

доцент кафедры украинского, русского языков  

и прикладной лингвистики 

Национальный технический университет 

 «Харьковский политехнический институт» 

г. Харьков,  Украина 



20 
 
 

Творческое наследие Л.Н. Андреева, как и ряда других крупных 

писателей «Серебряного века», в настоящее время вызывает растущий интерес 

и начинает существенно переосмысливаться и переоцениваться. Современное 

прочтение прозы, драматургии и публицистики Андреева должно 

способствовать уяснению истинного масштаба его художественного дарования 

и новаторского характера его творческого наследия.  

Новейшие публикации художественных произведений, статей, 

фельетонов, писем, дневников, а также последние исследования «творческой 

лаборатории» писателя, со всей определенностью показывают 

несостоятельность и однобокость сложившегося в зарубежном и отечественном 

андрееведении устойчивого представления об Андрееве как о писателе 

трагического мирочувствования, творчеству которого присуща лишь «поэтика 

тоски»  (С. Ролэ)  и  безысходности.  Между тем, сам Андреев одной из 

важнейших задач своего творчества считал смеховое ниспровержение 

«вечных» истин: «Мне хочется потешиться над человечеством, хочется вволю 

посмеяться над его глупостью, эгоизмом, над его легковерием»[1, с. 62-63]. 

Современная писателю критика (Ю. Айхенвальд, К. Арабажин, В. 

Воровский, В. Львов-Рогачевский и др.) отмечала лишь сатирические 

тенденции в творчестве Андреева и, не видя многообразия составляющих 

«смеховой палитры» писателя, не пыталась разобраться в его оригинальной 

смеховой модели мира и человека. В большинстве работ 1960-х – начала 1980-х 

годов (Ю. Бабичевой, Л. Гальцевой, Л. Иезуитовой, С. Кирсиса, А. Мартини, Э. 

Полоцкой, Л. Силард и др.) имелся ряд важных суждений о смехе у Андреева. 

Но эти наблюдения носили фрагментарный характер и не складывались в 

обобщающую концепцию, определяющую своеобразие и роль смехового 

начала в художественной системе писателя. 

Проблема всестороннего исследования специфики андреевского смеха со 

всей определенностью была впервые поставлена в 1983 году в статье В. 

Беззубова «Смех Леонида Андреева».  Ученый предположил, что смеховое 
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начало является «одним из важнейших в художественной системе Андреева, 

многое в ней проясняющим»[2, с. 14]. Частным развитием этой, во многом 

новаторской работы, стали исследования 1990-х – начала 2000-х годов (Б. 

Бугрова, Е. Михеичевой, И. Московкиной, Е. Соколинского, А. Татаринова, С. 

Ясенского). Ученые акцентировали свое внимание, в основном, на роли и 

функциях андреевского гротеска, истолкованного как «сверхсистема» (Е. 

Соколинский), или как важная составляющая различных жанров прозы и 

драматургии писателя (И. Московкина, Б. Бугров). 

Таким образом, накопленные наблюдения, при всей их фрагментарности 

и некоторой противоречивости, свидетельствуют о гораздо большем значении 

смехового начала в художественной системе Андреева и о большей степени его 

новаторства, чем это представлялось до настоящего времени. 

По мнению украинско-немецкого литературоведа и поэта О. Бургхардта ( 

Юрій Клен), отношение Андреева к смеху можно выразить словами Ф. Ницше: 

«Убивают не гневом, а смехом»[3, с. 274]. Уже в самой ранней андреевской 

прозе смех начинает тяготеть к злому и убийственному  и выступает как   

лейтмотив и художественная форма выражения откровенной враждебности 

внешнего мира страдающему человеку Новейшего времени («Смех» (1901), 

«Стена» (1901), «Мебель» (1902), «Вор» (1904) и др.). Смеховые реакции 

продуцируются субъективным сознанием человека в персонифицированном 

виде и становятся устойчивыми образами-символами и мифологемами. 

Возникает образ-символ Смеха, как сопутствующий судьбе человека. 

Одновременно смех выступает и как выражение трагической дисгармонии 

внутреннего мира самой личности ХХ века («Большой шлем» (1899), «Ложь» 

(1901), «В подвале» (1901), «Предстояла кража» (1902) и др.). В обоих случаях 

постоянно звучащий злобный и кощунственный («сатанинский») смех, тесно 

взаимодействуя с мотивами маски, игры, ряженья, шутовства,     выступает в 

качестве символа мироустройства и носит разрушительный характер.  

Подобный смех, выявляя потаенную сущность человека, указывает на 
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ограниченность его возможностей и претензий,  и несет не облегчение и 

очищение, а сумасшествие и смерть. Такая деструктивная, «демоническая» 

функция смеха является доминирующей для большинства произведений 

Андреева конца 1890-х – начала 1900-х годов. 

В прозе начала 1900-х годов Андреев начинает развенчивать 

современных претендентов в «сверхчеловеки». Начатая «Рассказом о Сергее 

Петровиче» (1900) эта тема станет сквозной на протяжении всего 

последующего творчества писателя. В этом произведении смех оказывается  

чрезвычайно значимым и звучит в нем почти непрерывно. Сергей Петрович 

окружен незримым ореолом смеха, сопровождающим его на всем жизненном 

пути.  Смех становится важным мотивным компонентом мыслей и поступков 

героя, что сближает его с анекдотическим героем. От смеха окружающих герой 

находит забвение и иллюзорное спасение в чтении Ницше, под влиянием 

которого он решается на самоубийство. «Рассказ о Сергее Петровиче» можно 

интерпретировать  как «скверный анекдот» об излишне впечатлительной 

«жертве Ницше» и его «книги для всех и ни для кого». В то же время, в финале 

произведения ирония сопровождается трагизмом, а в трагедии проглядывает 

смеховое начало.  Трагедийность повествования сменяется грустным анекдотом 

о некоммуникабельности, о том,  «как скверно действует на молодых людей 

одиночество»[4, т.1, с.245].  

В «Мысли» (1902)  именно смех, начало деструктивное и одновременно 

выполняющее обличительную функцию, является одним из импульсов к 

преступлению (убийству приятеля) главного героя повести.  На предложение 

доктора Керженцева Татьяна Николаевна отвечает смехом, который смертельно 

поразил и разоблачил несостоятельность мыслей и существования героя. Смех 

вызывает в нем чувство неуверенности и страха, что и приводит к мысли о 

мести и убийстве. Керженцев не может простить женщине и свой собственный 

смех, которым он ответил на ее отказ, так как он выдает оскорбленное 

тщеславие «сверхчеловека», «возмечтавшего о браке». Смех героини с новой 
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силой ввергает Керженцева в мучительное одиночество и окончательно убивает 

надежду на его преодоление.  

В «Жизни Василия Фивейского» (1903) смех также выполняет  

немаловажную функцию. Нервный смех о. Василия является устойчивым 

признаком его психической неуравновешенности и указывает на деформацию 

его сознания под воздействием «сурового и загадочного рока».  Идиот как 

носитель деструктивного смеха, символизирует представление автора о 

миропорядке. Являясь постоянным спутником развития изменений в психике о. 

Василия, смех Идиота гротесково корректирует и оттеняет мысли и поступки 

священника. В финале повести зловещий смех Идиота связывает воскресение с 

безумием и символизирует окончательную победу иррационального начала над 

Фивейским.  «Хохот кощуна» (В. Беззубов) в восприятии героя разрушает 

церковь и убивает священника,  становясь парадоксальным апофеозом его 

телесной и душевной смерти. 

Подобную природу имеет смех и в повести «Красный смех» (1904). Он 

является непосредственным выражением взаимообусловленности потрясенного 

«разорванного» сознания героев и распада,  хаоса их социального бытия. 

Однако, если в «Жизни Василия Фивейского»  такое сопряжение 

концентрируется только в образе о. Василия, то в «Красном смехе» оно 

присуще большинству персонажей, которые оказываются подверженными 

сумасшествию. Под воздействием «безумия и ужаса» войны больное 

воображение героев причудливо соотносит и соединяет «смех» и «красное» в 

единую смысловую пару. Специфическая авторская метафора войны («красный 

смех») выступает в повести как изначально абсурдистское, гротесковое 

совмещение цвета и звука, и наполняется определенным логико-образным 

содержанием.  Чем больше братья впадают в помешательство, тем чаще и 

навязчивее перед их глазами возникает кошмарная картина красного смеха, 

вырастающего из конкретных впечатлений. Оба брата-рассказчика, по Дж. 

Вудворду, «испытывают губительное воздействие безумного смеха войны, как и 



24 
 
 

Василий Фивейский – безумного смеха Идиота»[5, с.105]. Постепенно красный 

смех из абстракции больного сознания героев разрастается до обобщения и 

становится самостоятельным образом-символом. В финале  Красный Смех ( 

впервые в тексте повести  с большой буквы [6, т.4, с.143-144] ) символизирует  

не только  военный психоз, но и сумасшествие всей земли, всего человечества, 

когда его разум «начинает мутиться». 

Таким образом, уже та частота, с которой Андреев использует мотив 

смеха-убийцы в произведениях обозначенного периода, позволяет сделать 

вывод о его особой значимости для писателя. Это подтверждает актуальность 

изучения специфики, места и роли смехового начала в художественном мире 

писателя, а также его влияния на литературный процесс XX столетия. 
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Симплока є предметом вивчення у мовознавстві і в літературознавстві. У 

літературознавчому словнику-довіднику цю стилістичну фігуру розглядають як 

художній засіб, «складну синтаксичну конструкцію, в якій граційно 

поєднуються анафора з епіфорою» [1, с. 624]. У сучасному українському 

мовознавстві дослідниця О. Бекетова кваліфікує симплоку як фігуру лексико-

синтаксичного повтору, за якої у структурі речення «повторювані члени 

містяться на початку та в кінці двох чи більше складових речення» [2, с. 25]. 

Російська дослідниця Е. Береговська визначає два різновиди симплоки: «1) 

суміжні фрази починаються одним і тим же словом чи словосполученням 

(анафора) і закінчуються  одним і тим же словом чи словосполученням 

(епіфора); 2) суміжні фрази мають однаковий елемент (слово чи 

словосполучення) в середині фрази» [3, с. 133]. Симплока другого типу 

трапляється у газетних текстах значно рідше. У нашому дослідженні симплоку 

кваліфікуємо як стилістичну фігуру, в основі якої є прийом лексико-

синтаксичного повтору, а саме: поєднання анафори й епіфори або дистантного 

повтору і синтаксичного паралелізму. 

У текстах сучасних українських газет симплока (як і інші фігури повтору) 

часто виконує функцію концентрації уваги читача. До того ж, саме симплока 

має здатність одночасно виділяти два ключових поняття. Наприклад, Наші діти 

особливо гостро відчувають історичні протяги. Вони дивляться далі, ніж ми. 
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Вони бачать глибше, ніж ми (Літературна Україна, 13.04.2017, с. 11); Путін 

не зупиниться – це факт. Путіну потрібен сухопутний коридор до Криму – і 

те факт. Україні потрібен військовий стан – і це факт (Голос України, 

12.08.2016, с. 4); … і в Україні також є люди, які пам’ятають про загиблих і 

похованих у Дарниці польських зенітників. … і в Україні є люди, які 

домагаються від влади вшанування і увічнення пам’яті польських воїнів 

(Літературна Україна, 22.06.2017, с. 6). 

Концентрація уваги реципієнта на певній проблемі може досягатися 

поєднанням симплоки і антитези. Антитеза утворюється за допомогою 

антонімічного повтору або змістового зіставлення і протиставлення понять. 

Пор.: … у Вероні біля вигаданого балкона вигаданої Джульєтти – тисячі 

квітів. А в Києві біля абсолютно реального місця патріотичної пожертви – 

жодної квітки (Літературна Україна, 09.02.2017, с. 2). Вирішила комісія 

виплати припинити – і припинила, вирішила відновити – поновила (Голос 

України, 30.08.2016, с. 11). Росія не має своєї історії без України. І вона не 

бачить свого майбутнього без України (Голос України, 19.08.2016, с. 3). 

Вартим уваги є вияв симплоки на рівні тексту. Наприклад, у висловленні 

Чому очільники держави не бажають визнати окуповані території на сході 

України окупованими? Тому що наступним кроком мало б бути припинення 

всяких економічних стосунків з тими територіями. А це кінець тіньовим 

схемам взаємного збагачення під час війни.  / Чому наші очільники бояться 

розриву дипломатичних стосунків з країною-агресором? Тому що наступним 

кроком має бути припинення всяких економічних стосунків з нею. А це 

знову ж таки кінець тіньовим схемам взаємного збагачення під час війни 

(Літературна Україна, 06.04.2017, с. 5) журналіст використовує анафору у 

формі риторичного запитання та подвійну епіфору, яка складається з двох 

повторюваних речень. Цим автор спонукає читачів до роздумів над піднятою 

проблемою та спрямовує їх до відповідних висновків. Також у тексті Як 

змусити банківську систему зіграти на подолання бідності – ось вам кейс 
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Китаю. / Як зробити, щоб розвивався не тільки центр, а й провінція, як 

зробити децентралізацію успішною – Перу має відповідь. / Як побороти 

корупцію й посадити топ-корупціонерів – Індонезії вдалося (Правди сила, 

24.01.2018, с. 4) використано симплоку, що складається з повної анафори та з 

синонімічної епіфори. 

Зрідка в українському газетному дискурсі трапляється симплока, 

утворена поєднанням дистантного повтору і синтаксичного паралелізму: Знання 

не завжди роблять нас багатими, та вони точно роблять нас щасливими 

(Освіта України, 16.10.2017, с. 12). Війна і АТО – це не просто різні назви, це по 

суті різні явища, які мають абсолютно різний правовий режим і які ведуться 

за різними правилами (законами) (Дзеркало тижня, 17-23.09.2016, с. 2). Київ 

прогнозовано відмовився. Москва прогнозовано розвела руками (Дзеркало 

тижня, 6-12.08.2016, с. 5). 

Отже, симплока у текстах українських газет є яскравою стилістичною 

фігурою повтору, здатною зосереджувати увагу реципієнтів на певній проблемі, 

наголошуючи на порівнянні, зіставленні чи протиставленні двох ключових 

понять, явищ, фактів. 
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УДК 8         Філологічні науки 

 

ІГРОВА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ЯК ІНОЗЕМНІЙ 

Дегтяренко Д.М., 

викладач 

Сумський національний аграрний університет 

м. Суми, Україна 

Інноваційні методи навчання в сучасній освіті відкривають викладачам 

ВНЗ широкий вибір шляхів вирішення практичних завдань. Ігрові технології 

під час викладання допомагають соціалізувати студентів-іноземців, зацікавити 

їх у практичних заняттях (перехід від теорії до практики), сформувати логічне 

мислення, активізувати їх начальну діяльність тощо. 

Гра – це своєрідне заняття, яке має свої правила та прийоми вивчення 

певної інформації. Ігрова діяльність допомагає в розвитку особистості, її 

вихованні, збагачує певними знаннями, навичками та вміннями. В процесі гри 

відбувається швидке опанування нової інформації, обмін досвідом. З цього 

можна зробити висновок, що вона займає одну із важливих ролей в 

навчальному процесі. [1, с. 706]. 

Слід враховувати  той аспект, що українська мова для іноземців є першою 

сходинкою до життя в Україні: адаптація до українського суспільства, їх 

традицій, звичок та ін. Тому завданням викладача є швидко та якісно навчити 

студентів-іноземців українській мові. Під час гри використовується не тільки 

нова та вже відома лексика, але й наочність: малюнки, таблиці, схеми, 

відеоматеріали тощо. Це допомагає викладачу зробити інформацію більш 

доступною для іноземних студентів, а їм – краще засвоїти викладений матеріал. 

В процесі гри відбувається самовиявлення, самовизначення, 

самоперевірка та самоствердження особистості, розвиваються логіка, уява, 

тобто творчі здібності кожної людини. [1, с. 1441]. 
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Поєднання гри та навчання має право бути основою нової методології 

освіти. Це дозволяє студентам бути не просто бути особистістю, яка тільки 

вчиться, але й тією, що також пізнає світ граючись. Завдяки такій методології 

розкривається «Я» людини у світі, який постійно змінюється [3, с. 3]. 

Тому більшість дослідників вважають, що саме ігрові технології 

навчання, які використовуються викладачами вищих шкіл, є найбільш 

уживаними засобами інтерактивних технологій [2]. 

Література: 

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і 

голов. ред. В. Т. Бусел]. – К. ; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2009. – 1736 c. 

2. Ігри дорослих. Інтерактивні методи навчання / [упоряд. Л. 

Галіцина]. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2005. – 128 с. 
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“Флинта”, 1998. – 192 с. 
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перекладу з німецької мови 

Чорноморський національний університет  

імені Петра Могили 

м. Миколаїв, Україна 

В основі професійної діяльності фахівців банківського та економічного 

профілю лежить робота з офіційними документами, тому особливу важливість 

набувають навички перекладу фінансової та економічної документації. 

Переклад застосовується як допоміжний засіб розуміння іноземного тексту, як 
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пізнавальна діяльність, що служить основою свідомого вивчення мови. Тому 

важливо володіти методикою перекладу і грамотне її використовувати при 

роботі зі спеціальними текстами [1]. 

Фінансово-економічний переклад відрізняється чіткістю і сухістю 

викладу, вимагає уважного ставлення до оформлення та деталей, точного 

використання термінів, тому перекладач зобов’язаний не тільки відмінно 

володіти мовою, а й мати спеціальні знання в сфері економіки, маркетингу, 

бухгалтерської справи, позабіржової торгівлі, розуміти специфіку роботи 

банків та інших учасників фінансово-економічної діяльності. 

Економічна наука, як і будь-яка інша, має власні терміни. «Термін - це 

емоційно-нейтральне слово (словосполучення), яке передає назву певного 

поняття, що відноситься до тієї чи іншої галузі науки і техніки, або що означає 

специфічні об'єкти і поняття, якими оперують фахівці певної галузі науки 

техніки» [2]. Термінологічна лексика дозволяє найбільш точно викладати зміст 

даного предмета і забезпечує правильне розуміння вихідного матеріалу. 

Під спеціальною лексикою розуміють «слова і словосполучення, які не 

володіють властивістю терміна ідентифікувати поняття і об'єкти в певній 

галузі, але вживаються виключно в даній сфері спілкування, відібрані вузьким 

колом фахівців, звичні для них, що дозволяють їм не замислюватися над 

способом вираження думки» [3]. 

Як показала практика, найбільші труднощі при  перекладі пов'язані з 

частим використанням термінологічних одиниць у спеціальних текстах. 

Основними прийомами, які використовуються при перекладі термінів, є: 

калькування, транслітерація, транскрибування, різні види лексичних 

трансформацій, зумовлених розбіжністю між мовою оригіналу та мовою 

перекладу, відмінностями граматичної будови та різним обсягом значень слова 

в двох мовах. 

Важливу роль при перекладі фінансової та економічної документації 

відіграє не тільки іншомовна, але, в першу чергу, українськомовна грамотність. 
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Такі типові помилки як мовна надмірність та неправильне вживання у контексті 

слів-паронімів  виникають, коли перекладачу не відомо точне лексичне 

значення слова [5].  

Економічні тексти мають цілий ряд специфічних лексико-граматичних 

особливостей, до яких можна віднести: 

1. наявність великої кількості економічної лексики, представленої 

економічними термінами; 

2. наявність у текстах стилістичних відхилень від загальнолітературного 

шару мовних дефініцій (особливо в економічних документах); 

3. наявність скорочень і абревіатур, більшість з яких вживається тільки в 

економічних текстах і документах (повідомленнях, рішеннях, звітах). У зв'язку 

з цим слід зазначити, що при перекладі більшості абревіатур, перекладачеві 

необхідно консультуватися зі словниками, довідниками або пошуковими 

системами з метою розуміння значення даних скорочень; 

4.  група слів і термінів, які отримали назву «помилкових друзів 

перекладача» (у широкому розумінні це слова, транслітерований 

переклад яких призводить до викривлення змісту); 

5. широке використання в текстах економічної тематики особливих 

ідіоматичних виразів і фразеологічних сполучень, що не вживаються в 

загальнолітературному шарі мови [4].  

Таким чином, одними з головних цілей перекладу економічних текстів є 

передача інформації на стилістичному, граматичному, лексичному рівнях, а 

також передача прагматичної функції тексту. Виконання цих цілей досягається 

за допомогою адекватності перекладу, що вимагає від перекладача вміння 

робити різноманітні міжмовні перетворення. Також слід відзначити головне 

правило економічного перекладу з німецької мови: текст перекладу за всіма 

характеристиками і параметрами (точність перекладу, стиль, сенс) повинен 

бути ідентичний оригіналу і максимально точно адаптований для оптимального 

сприйняття цільовою аудиторією. 
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Сучасний мас-медійний дискурс характеризується застосуванням 

особливих засобів виразності з метою досягнення прагматичних цілей авторів 

текстів статей та інших повідомлень. Мова діячів у сфері ЗМІ вирізняється 

динамічністю та активністю, адже вони є першими хто повідомляє новини 

усьому світу та інформує його. У мову ЗМІ потрапляють не лише нейтрально 

забарвлені новотвори, але й розмовна лексика, жаргонізми та оказіональні 

слова та словосполучення. Причиною появи оказіональних новотворів 

предметності слугує швидкий технічний розвиток суспільства: щоденне 

спілкування “без кордонів” в Інтернеті, майже моментальне всесвітнє 

розповсюдження новин та загальнодоступність інформаційного простору. 

Метою публікації є аналіз основних механізмів творення оказіональних 

слів на матеріалі статей англомовної преси.  

Поняття “оказіонального слова” є багатоманітним. Дослідники беруть за 

основу інші аспекти вивчення оказіональних слів, для того щоб дати 

визначення цьому феномену. В мовознавстві феномен оказіоналізмів 

досліджували багато вітчизняних та закордонних лінгвістів, серед яких Д. 

Крістал, Л. Бауер, О. О. Жижома, Г. М. Вокальчук, Ж. В. Колоїз. 

Оказіональне слово розглядається як «лексема, яка була створена для 

тимчасового використання, щоб вирішити проблему конкретної комунікаційної 

ситуації» [9; с.123]; як «нові складні слова, які утворюються усно чи на письмі 

при необхідності» [4; с.45]; як «похідні слова, які є номінативними 

мовленнєвими одиницями з емоційно-експресивним забарвленням, вони 

ліквідують індивідуально-авторський “лексичний дефіцит”, характеризуються 

специфічними структурними особливостями й функціями, семантичною та 

стилістичною маркованістю, розширюють лексикон продуцента у відповідних 

умовах, ситуаціях, контекстах і є показником процесу мислення творчої мовної 

особистості» [3; с.14]. 

Способи творення оказіональних новотоворів вирізняються одна з поміж 

іншої, але існують загальні механізми, які вирізняють науковці у галузі 
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неології.  Проаналізуємо основні способи творення на прикладах оказіональних 

новотворів узятих з текстів статей, журналів англомовного мас-медійного 

дискурсу. 

 Відповідно до праць Г. М. Вокальчук [1, с.10-24]., серед усіх виявлених 

оказіоналізмів було визначено наступні способи творення: суфіксація 

(saunification=sauna+-ification [23]; Airbnb-able=Airbnb+-able [17] – що складає 

10% від загальної кількості проаналізованих новотворів, композиція (book-alike 

[11], volcano-pocked [13])  – 14%; абревіація (to DMCA [8], XAI [19])  – 8%; 

контамінація (racecation [7], narcisstick [15])  – 18%; юкстапозиція (failson [27], 

clot-hopper [9])  – 22%; семантична заміна (big nudging [26], Stepford app [22])  – 

6%; квазіномінація (JeSuisCharlie [24])  – 2%, авторська модифікація (perma-

lescence [12])  – 2%. Проте деякі з виявлених одиниць поєднують декілька з 

вище згаданих способів творення (wrist-top [Weiss]: юкстапозиція та 

семантична заміна значення, hatfishing [25]: юкстапозиція та суфіксація)  –18%.  

Порівнюючи способи творення, що виділяє професор Ж. В. Колоїз з 

розглянути нами раніше, які були встановлені Г. М. Вокальчук. Варто 

зазначити, що цікавою особливістю є наявність додаткових словотворчих 

механізмів, що дозволяє порівняти думки вчених на основі нашого аналізу та 

висновків. Ж. В. Колоїз [2, с.13] виділяє 2 основні типи механізмів творення: 

узуальні та не узуальні. Серед узуальних типів серед проаналізованих 

оказіоналізмів виявлені суфіксальний  – 10% та абревіація – 8%(які ми уже 

згадували раніше), Серед не узуальних: субституція (perma-lescence [12])  – 2%; 

контамінація (checkbox fiction [6], myco-net [21])  – 44%; черезступеневе 

словотворення (zucking [20])  – 2%; гендіаліз (MoJo [16], voucher-holder [18])  – 

4%; голофразис (JeSuisCharlie [24], datakinesis [5]) – 24% та комбінований 

спосіб творення (manspreading=man+spread+ing [14]) – 6%. 

Порівнявши результати дослідження, можна зробити висновки, що 

основна частина оказіональних новотворів створена шляхом контамінації та 

юкстапозиції. Ці типи творення визначаються вченими дещо по-різному та 
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однозначного результату встановлено не було, причиною є дещо схожий 

принцип творення шляхом стягнення декількох одиниць в юніт, що має одне 

значення. Єдиною різницею є, що контамінація визначається як дещо ширше 

поняття, яке не передбачає деталізації щодо частин мови, які підлягають 

стягненню. У свою чергу юкстапозиція передбачає входження до оказіональної 

одиниці двох іменників. Такі результати дають нам можливість узагальнити 

отримані висновки та віднести механізм творення шляхом юкстапозиції до 

складу контамінації. На нашу думку, такі результати підтверджують уже 

зазначені раніше висновки, про появу оказіональних одиниць у результаті 

виникнення нових явищ чи подій, які ще не мають назви у лексичному складі 

мови, або ж не мають особливого відтінку значення уже існуючого слова. 
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Стаття присвячена дослідженню особливостей вживання мовних засобів 

вираження категорії спонукання у німецькомовному художньому дискурсі. У 

статті розкриваються особливості спонукання як мовного акту, надається 

класифікація мовних засобів його вираження у німецькій мові. 

 Ключові слова: спонукання, художній дискурс, мовні засоби, імператив. 

Кожній мові світу притаманне емоційне забарвлення мовлення та 

вираження найрізноманітніших відтінків почуттів. Вживаючи ті чи інші мовні 

засоби людина може висловити прохання, наказ, пораду чи вимогу, які 

реалізуються у мовленні переважно через спонукальні конструкції. 

Спонукальна модальність як багатоаспектне й неоднозначне мовне явище 

завжди привертала увагу дослідників. З кінця 60-х рр. ХХ ст. дослідження 

функціонування спонукальних конструкцій в німецькій мові проводилися у 

контексті таких дисциплін як функціональна та комунікативна граматика, 

теорія мовних актів, прагмалінгвістика. Результати цих досліджень 

представлені у роботах німецьких та вітчизняних лінгвістів М. Бикель, Є. 

Милосердова, J. Buscha, W. Krause, K. Sommerfeldt, U. Engel, Х. Вельман та ін.  

Актуальність дослідження зумовлена відсутністю комплексного 

лексичного та граматичного опису спонукальних конструкцій німецької мови. 
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Таким чином, мета даної розвідки полягає у аналізі особливостей 

вживання мовних засобів вираження спонукання на матеріалі німецькомовного 

художнього дискурсу. 

Об’єкт дослідження становить категорія спонукання у німецькій мові, 

тоді як предмет дослідження – це особливості її вираження у німецькомовному 

художньому дискурсі. 

Матеріалом дослідження слугували твори класичних та сучасних 

німецьких авторів, з яких методом суцільної вибірки були відібрані для аналізу 

спонукальні конструкції. 

Спонукання – це мовний акт, який передбачає наявність двох учасників: 

мовця і слухача, адресата і адресанта, який характеризується прагненням мовця 

змусити адресата зробити щось (або навпаки не робити щось), що, на думку 

мовця, є бажаним (чи небажаним), а іноді й необхідним. В основі спонукання, 

таким чином, лежить вольовий імпульс мовця, який включає у себе 

цілеспрямовану бажаність та усвідомлену необхідність, який передається 

адресату з наміром викликати його реакцію [2].  

У ході дослідження особливостей репрезентації категорії спонукання на 

матеріалі німецькомовного художнього дискурсу доцільно звернути увагу й на 

специфіку художнього дискурсу, яка може обумовлювати ті чи інші аспекти 

функціонування мовних засобів у художньому тексті. Сьогодні поняття 

«дискурс» широко використовується у лінгвістиці, хоча й досі існують 

труднощі при його визначенні. У даному дослідження дотримуємося думки про 

те, що дискурс – це мова, «занурена у життя». Зокрема, саме тому термін 

«дискурс», на відміну від терміна «текст», не застосовується до давніх текстів, 

які не мають безпосереднього зв’язку із власне життям [1, с. 8]. 

Лінгвісти виокремлюють безліч типів дискурсу – політичний, діловий, 

повсякденний, релігійний тощо. У даній розвідці інтерес представляє саме 

художній дискурс. Такий тип дискурсу несе на собі відбиток культури певного 

етапу в історії суспільства. Мету художнього дискурсу зумовлює той факт, що 
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письменник за допомогою свого твору здійснює спробу впливати 

безпосередньо на «духовний простір» читача як реципієнта з метою спонукати 

його до якого-небудь дії.  

Для німецької мови є характерною значна кількість засобів вираження 

спонукання. Скакун Н. П. [5] виокремлює такі основні засоби вираження 

спонукання в німецькій мові: 

1) імператив; 

2) еліптичні речення; 

3) модальні дієслова + Infinitiv; 

4) Präsens Indikativ; 

5) lassen + інфінітив іншого дієслова; 

6) Verben: bitten, fehlen u.a.; 

7) питальні речення з warum, weshalb; 

8) Konditionalis 1; 

9) Futurum Indikativ; 

10) sein + zu + Infinitiv; 

11) речення з dass [5, c. 118-119]. 

Домінантою поля модальності спонукання в німецькій мові є імператив – 

аналог наказового способу дієслова в українській мові. Більш ніж у половині 

розглянутих висловлювань (51,6%) спонукання було виражено саме 

імперативними формами. Такий спосіб зустрічається тільки в прямій мові та 

має потенціал до вираження безлічі відтінків спонукання: прохання, 

категоричний наказ, заклик і т. п. Наприклад: «Oh! Es geht los. Komm, Dor.» [1]. 

Окрім імперативу відтінки спонукання можуть виражатися також іншими 

мовними (як морфологічними, так і синтаксичними) та мовленнєвими засобами. 

Одним із таких засобів є еліптичне речення – речення, неповне за складом, у 

якому відсутність дієслова є нормою [4, с. 240]. Наприклад: «Freiheit! Freiheit! 

Dreihundert für einen!» [3]. 
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Спонукання, виражене модальними дієсловами, як правило, є менш 

категоричним та твердим, ніж спонукання, виражені у формі імперативу чи 

еліптичного речення. Модальні дієслова виражають цілу гамму різних 

спонукальних значень від наказу до повчання. Слід зазначити, що використання 

певних модальних дієслів несе в собі певні смислові відтінки, наприклад. Якщо 

в українській мові відтінок поради може виражатися формою умовного способу 

або інфінітивом з часткою б/би, то у німецькій мові цим формам відповідає 

модальне дієслово sollen: «Sie sollten so spät nicht mehr hier sein, Schätzchen. Sie 

sollten zu Hause bei Ihrer Familie sein» [1]. 

Може виражатися спонукання і через використання модального дієслова 

können, яке зазвичай виражає можливість, або уміння людини щось зробити. У 

мовленні таке модальне дієслово може використовуватися для вираження 

ввічливого прохання щось зробити: «Können Sie ihr nicht die Anerkennung ohne 

die Absolution geben?» [4]. Ще одним модальним дієсловом, яке 

використовується для вираження спонукання є дієслово lassen, яке зазвичай 

відсутність відтінку бажаності, але наявність відтінку дозволу. Дієслово lassen 

перекладається по-різному в різних ситуаціях, наприклад: веліти, вирішувати, 

наказати, попросити і т.д. Наприклад: «Lass mich nur erst zu Atem kommen!» [3] 

або «Ach, laß mich. Ich hab dir schon gesagt, was dumachst, ist deine Sache, nicht 

meine» [4]. 

Особливість вираження спонукання у німецькій мові за допомогою 

питального речення полягає у тому, що спонукання у такому випадку набуває 

пом’якшення, та виражає відтінок прохання, побажання, пропозиції або поради. 

Таким чином, спонукання у питальній формі надає висловлюванню 

некатегоричності. Скакун Н. П. зауважує, що категорію спонукальності в 

німецькій мові можуть реалізувати переважно питальні речення, які 

починаються словами warum / weshalb [+ nicht], або містять у собі оборот Wie 

wär’s mit / wenn ... [5, c. 118], наприклад: 

1)  «Warum sollt’ ich auch zittern!?»; 
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2) «Wie wär’s mit einer Tasse?» [2, с. 151]. 

Слід відмітити, що використання питання як засобу вираження 

спонукальності у художньому дискурсі німецької мови також використовується 

авторами художніх творів для створення природного колориту мовлення 

персонажів, оскільки питання є характерним саме для розмовного мовлення. 

Окрім того, оборот Wie wär’s mit має характерну для розмовної мови скорочену 

форму, а тому надає діалогам художнього дискурсу ефекту невимушеності, 

спонтанності. 

С. І. Кирикович відзначає, що наряду з імперативом для вираження 

офіційного спонукання вживається також незалежний інфінітив без zu. 

Використання такого засобу репрезентації спонукання у німецькій мові 

характерне для: 

1) вираження офіційного спонукань, яке не має конкретного адресата 

(наприклад, у інструкціях тощо); 

2) вираження категоричного офіційного спонукання, адресованого 

особам, присутнім у конкретної ситуації [2]. 

Прикладом вживання незалежного інфінітиву без zu для вираження 

спонукання у німецькій мові може слугувати таке речення: «Wir sehen ihn 

wieder. – Wiedersehen, wiedersehen!» [3]. 

Спонукання може виражатися і у більш строгій формі, зокрема для 

вираження такого спонукання у німецькій мові використовується такий мовний 

засіб як підрядне речення із dass, наприклад: «Dass mich der Donner da weg 

hatte!» [3]. 

Важливо також зазначити, що не останню роль у вираженні спонукання 

відіграє також інтонація, яка являє собою звуковий мовленнєвий засіб, за 

допомогою якого можна виділити певні смислові частини у висловлюваннях, та 

яке передає суб’єктивне ставлення до того, про що йде мова у висловлюванні. 

Сучасні лінгвісти виділяють інтонацію як «засіб вираження спонукання поряд з 

лексичними і граматичними засобами» [3, с. 25]. 
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Отже, за допомогою імперативних конструкцій, модальних дієслів, 

еліптичних та інфінітивних речень та інших мовних засобів, розглянутих у ході 

дослідження, у німецькомовному дискурсі виражаються різноманітні відтінки 

спонукання – від м’якого прохання, поради, до строгого наказу або вимоги. 

Аналіз відібраних фрагментів німецькомовного дискурсу свідчить про те, 

що спонукання переважно виражається формами, які позначають безпосереднє 

звернення до співрозмовників з проханням чи пропозицією виконати (або ж не 

виконувати) ту чи іншу дію. При цьому мовні засоби вираження спонукання у 

художньому тексті можуть також відігравати й стилістичну або прагматичну 

функцію, що зумовлюється власне специфікою художнього дискурсу. 
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ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІ КОДИ КІНОДИСКУРСУ Р. СКОТТА 

(НА МАТЕРІАЛІ ФІЛЬМІВ «ПРОМЕТЕЙ» ТА «ЧУЖИЙ. ЗАПОВІТ») 

Іщенко А. А.,  

студент факультету іноземної  

та слов’янської філології 

Сумський державний педагогічний  

університет імені А. С. Макаренка 

м. Суми, Україна 

У ХХ столітті проблема дослідження текстової категорії 

інтертекстуальності неодноразово ставала предметом дослідження відомих 

учених-лінгвістів. Р. Барт, М. Бахтін, І. Гальпєрін, У. Еко, Ж. Женнет, І. Ільїн, 

Ю. Крістева, Ж. Лакан, Є. Левченко, Ю. Лотман, Н. Фатеєва, М. Фуко та ін. 

присвятили свої праці аналізові системи міжтекстових взаємодій. На початку 

ХХІ століття актуалізується вивчення художнього відтворення текстової 

категорії інтертекстуальності в кінематографічному дискурсі. Розвідки 

сучасних дослідників О. Іванової, І. Попової, Ю. Сургай та ін. присвячені 

означеному ракурсові проблеми. С. Назмутдинова визначає кінодискурс як 
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«семіотично ускладнений, динамічний процес взаємодії автора та 

кінорецептора, тобто процес інтерпретації фільму кіноглядачем і розуміння 

змісту, який вклав в нього адресант» [5, с. 11]. Дослідниця наголошує, що 

«кінодискурс відбувається в міжмовному та міжкультурному просторі за 

допомогою засобів кіномови, якому притаманна синтаксичність, вербально-

візуальної єдності елементів (кінотекст), інтертекстуальність, множинність 

адресанта, контекстуальність значень, іконічна точність, синтетичність» [5, c. 

11]. Інтертекстуальність традиційно визначається як присутність одного тексту 

(або його частини) в іншому (термін Ю. Крістевої). Р. Барт подає більш 

детальне визначення поняття: «Кожен текст є інтертекстом; інші тексти 

присутні в ньому на різних рівнях у більш чи менш впізнаваних формах: тексти 

культури минулого і тексти сучасної культури. Кожен текст – це нова тканина, 

зіткана зі старих цитат. Фрагменти культурних кодів, формул, ритмічних 

структур, фрагменти соціальних ідіом тощо, – всіх їх поглинув і змішав текст і 

довкола нього існує мова. Як необхідна передумова для будь-якого тексту, 

інтертекстуальність не можна зводити до проблеми джерел і впливів; вона 

являє собою поле анонімних формул, походження яких рідко можна помітити, 

несвідомих і автоматичних цитувань без лапок» [1, с. 418]. О. Вещикова 

зауважує про наявність феномену інтермедіальності, яку визначає як «дотичну 

до концерту інтертекстуальності» взаємодію «різних видів мистецтва». 

Дослідниця звертає увагу на відсутність терміна, який би позначав предметну 

реалізацію цієї взаємодії, «що породжує варіативність її визначень: у різних 

джерелах спостерігаємо інтермедіальність, екфразис, інтертекстему, 

інтертекстему з уточненням прецедентного виду мистецтва (наприклад, 

музикальна інтертекстема), прецедентний феномен, одиниці-носії 

інтермедіального зв’язку» [2, с. 282]. О. Вещикова пропонує  «за  аналогією  до  

інтертекстеми», вживати термін «інтермедіатема», «під якою слід розуміти 

конкретну текстову реалізацію інтермедіального коду» [2, с. 282]. 
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Аналізуючи специфіку наративу в кінодискурсі Р. Скотта, апелюємо до 

концепції Ж. Женетта, який виокремлює наступні типи міжтекстової взаємодії: 

1) інтертекстуальність як співприсутність в одному тексті двох або більше 

текстів (цитата, алюзія, плагіат тощо); 2) паратекстуальність як відношення 

тексту до свого заголовка, післямови, епіграфа; 3) метатекстуальність як 

коментуюче й часто критичне посилання на свій передтекст; 4) 

гіпертекстуальність як осміювання або пародіювання одним текстом іншого;                                   

5) архітекстуальність, що може усвідомлюватися як жанровий зв’язок текстів 

[див. про це: 3]. У нашому дослідженні дотримуватимемося типології 

інтертекстуальних відношень Н. Корабльової, у межах якої виокремлено: 1) 

текстуальні зв’язки (безпосередні прояви, що реалізуються через цитати, 

ремінісценції, алюзії); 2) контекстуальні зв’язки (опосередковані  прояви, що 

сприймаються через контекст та визначаються за допомогою запозичень,  

наслідувань, варіацій, пародії та ін.); 3) метатекстуальні зв’язки (безпосередньо-

опосередковані відношення, сприймаються безпосередньо, але через твір як 

динамічну  іноформу тексту. Вони проявляються через стереотипи, архетипи, 

кенотипи) [див. про це: 4, с. 10–28]. 

Фільми «Прометей» (2012) та «Чужий. Заповіт» (2017) – ідеологічне 

продовження мистецьких пошуків та одночасно, передісторія відомого твору Р. 

Скотта «Чужий» (1979), який став класикою науково-фантастичного жанру. У 

сюжетному плані пріквели розповідають про початок пошуку компанією 

«Вейланд-Ютані» позаземних форм життя – «чужих» – з метою використання 

їх генетичного матеріалу для створення революційних біотехнологій. Режисер, 

повертаючись до художньо змодельованого світу майбутнього, пропонує нове 

(філософсько-релігійне) потрактування відомих з кінофільму 1979 року фактів. 

Це позначилося на жанрово-стильовому, естетичному, проблемно-тематичному 

рівнях пріквелів (автоінтертекстуальність). 

У фільмах Р. Скотта заголовки мають символічне значення, яке 

розкривається під час розвитку сюжету на декількох рівнях: 1) очевидне, може 
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тлумачитися безпосередньо; 2) значення зрозуміле у контексті всього 

кінодискурсу. Режисер у назвах використовує міфеми з античної міфології та 

алюзії на факти з християнської релігії. Наприклад у кінострічці «Прометей» 

науково-дослідна експедиція вирушає на пошуки сакрального знання про 

походження людей та їх Творців – «Інженерів» (алюзія на давньогрецьких 

богів) на космічному кораблі з ідентичною назвою. Очевидне тлумачення назви 

фільму: члени місії стануть для людства «новими прометеями», які принесуть 

знання від «богів» (їхні високорозвинені технології). Пітер Вейланд, директор 

«Вейланд Індастріз», наголошує на цій думці під час свого виступу перед 

ученими:  «The Titan Prometheus wanted to give mankind equal footing with the 

gods and for that, he was cast from Olympus. Well, my friends, the time has finally 

come for his return» [00:38:41-00:38:50, Prometheus]. Концепція цього героя 

розкриває другий погляд на символіку назви фільму: він уважає себе 

надлюдиною, Прометеєм, рівним богам, гідним отримати від них безсмертя. 

Проте існує ще одне – найважливіше – приховане значення. Головним героєм 

кінодискурсу Р. Скотта є не Пітер Вейланд, а його помічник андроїд Девід. Він 

був створений директором для демонстрації своєї могутності як творця, адже 

його компанія стала першою в світі, якій вдалося сконструювати робота, 

наділеного високорозвиненим інтелектом, зовні ідентичного людині, здатного 

розуміти й імітувати почуття та емоції. Девід стає для Вейланда «Прометеєм», 

адже саме йому була відкрита справжня мета експедиції – пошук безсмертя. 

Після невдалої експедиції на військову базу Творців на LV-223, андроїд 

продовжує свої пошуки на планеті Рай – батьківщині Інженерів, де знаходить 

інформацію про їхні генетичні експерименти і передає інформацію Компанії 

(укладає «Заповіт»). Отже, у фільмі «Чужий. Заповіт» Девід виконує своє 

призначення – стати «новим Прометеєм для людства». 

У кінодискурсі фільмів Р. Скотта наратив вибудовується за допомогою 

засобів кіномови – зміни кадрів, широкого плану, монтажу тощо. Наприклад, у 

кінотексті «Прометея» використано кінематографічну інтертекстему – сцену з 
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кінострічки «Лоуренс Аравійський» (1962), за допомогою якої інтерпретується 

концепція протагоніста. Девід захоплюється цим героєм, вважає його 

надлюдиною і тому наслідує його зачіску, манеру поведінки, повторює за 

нагоди цитати з фільму: «The trick, William Potter is not minding that it hurts» 

[00:32:18-00:32:22, Prometheus]; «There is nothing in the desert and no man needs 

nothing» [00:46:25-00:46:28, Prometheus]; «Big things have small beginnings» 

[01:16:44-01:16:45, Prometheus]. Під час міжзоряного польоту андроїд вивчає 

стародавні мови, щоб спілкуватися з «творцями людей». У кінодискурсі 

використано уривок з байки Шлайхера «Вівця та коні» реконструйованою 

праіндоєвропейською мовою: «Avis, jasmin varnā na ā ast, dadarka akvams, tam» 

[00:30:42-00:30:54, Prometheus]. Монтаж сцен з героєм подається у супроводі 

музичної композиції Ф. Шопена «Prelude Op. 28, No. 15», яка налаштовує 

реципієнта на сприйняття ідейно-тематичного рівня кінодискурсу – нового 

потрактування одвічної проблеми боротьби гармонії і хаосу в людині. У 

кінострічці «Чужий. Заповіт» Девід продовжує наслідувати свого кумира 

Лоуренса Аравійського. Про це свідчить сцена, у якій андроїд стриже своє 

волосся і співає фрагмент із популярної у ХІХ столітті пісні «The Man Who 

Broke the Bank at Monte Carlo» (1891) Фреда Гілберта: Згаданий уривок «You can 

see them blink with their other eye / At the man who broke the bank in Monte Carlo» 

[01:01:27-01:01:34, Alien: Covenant]. із композиції виконує Лоуренс 

Аравійський у однойменному фільмі (отже, це «подвійне запозичення» або 

«подвійна інтертекстуальність»). У «Чужому. Заповіт» Р. Скотт використовує 

музичну інтертекстему «Das Rheingold, Scene 4: Entry of the Gods into Valhalla» 

Р. Вагнера, завдяки якій пояснюється мотивація протагоніста. Девід грає твір на 

фортепіано і переказує сюжет опери: «This is the end of the Opera Das Rheingold. 

“The gods have rejected mankind as weak, cruel and full of greed, so they are 

leaving Earth forever and re-entry in their perfect home in Heavens, the castle of the 

Valhalla, but they every step is fraught of tragedy because the gods are doomed and 

their fate is to die in a cataclysmic fire. But they are as venal as the humans they have 
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rejected and their power is an illusion”. They are false gods» [00:14:04-00:14:50, 

Alien: Covenant]. Метою протагоніста стає прагнення довести, що він – 

найвище у всесвіті створіння, а люди і їхні «боги»-Інженери не ідеальні.  

У флеш-беку на початку фільму «Чужий. Заповіт» подається сцена з 

діалогом між Пітером Вейландом і Девідом, яка відбувається одразу після 

активації андроїда. Директор Компанії просить назвати речі, які знаходяться у 

кімнаті (Р. Скотт детально зупиняється на процесі самоідентифікації 

протагоніста, використовуючи широкий план та зміну кадрів). Девід 

перераховує все, що бачить. Це шедеври світового мистецтва: «Chair. Carlo 

Bugatti throne chair. Piano. Steinway, concert grand. Art. The Nativity by Piero della 

Francesca» [00:01:31-00:01:44, Alien: Covenant]. Далі Вейланд зауважує: «I am 

your father. Ambulate. Perfect» [00:01:50-00:02:02, Alien: Covenant]. Це викликає 

здивування: «Am I...? Your son?» [00:02:07; 00:02:11, Alien: Covenant]. Для того, 

щоб Девід правильно зрозумів своє місце в світі, директор уточнює: «You are 

my creation» [00:02:13, Alien: Covenant]. «What is your name?» [00:02:18, Alien: 

Covenant], – запитує Вейланд, коли андроїд підходить до статуї «Давид» 

Мікеланджело Буонарроті, яка вважається символом людського генія. «David» 

[00:02:31, Alien: Covenant] – відповідь протагоніста завершує процес його 

самоідентифікації. Названі у сцені твори належать до різних епох розвитку 

мистецтва: античність, Ренесанс, модерн початку ХХ століття. Пітер Вейланд 

формує у свідомості Девіда ідею, що він, незважаючи на свою фізичну й 

інтелектуальну досконалість, лише результат «продукту людської еволюції», 

найкраще творіння сучасної епохи науково-технічного прогресу та початку 

космічної ери,  яке належить його Компанії.   

У кінодискурсі фільму «Чужий. Заповіт» простежується текстуальні 

зв’язки з творами англійської класичної літератури, які художньо 

відтворюються за допомогою цитат та алюзій. Наприклад, під час зустрічі в 

акрополі Інженерів андроїди Девід і Волтер цитують сонет П.Б. Шеллі  

«Озімандіас» (1818): DAVID: «My name is Ozymandias, King of Kings» / «Look on 
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my works, ye Mighty and despair!»; WALTER: «Nothing beside remains. Round the 

decay» / «of that colossal wreck boundless and bare» / «the lone and level sands 

stretch far away» [01:07:49-01:09:46, Alien: Covenant]. Розмова відбувається на 

терасі, з якої видно площу перед акрополем, всіяну муміфікованими трупами 

Інженерів.  Наведена інтертекстема допомагає зрозуміти, що саме Девід за 

допомогою патогену знищив рештки цивілізації планети Рай – яких він уважає 

«false gods» (фальшивими богами). У діалозі андроїдів також використана 

алюзія на відому «Сцену з флейтою» з «Гамлета» В. Шекспіра (розмова 

Гамлета з Гільденстерном про маніпулювання почуттями). WALTER: «I can’t 

play»; DAVID: «Nonsense. Sit down. Hold it like so. Nice and easy. Now compress 

your lips to create your embouchure enough for the tip of your little finger. And blow 

into the hole gently. Like so»; (PLAYING NOTES) DAVID: «Watch me. I’ll do the 

fingering. Go on»; (PLAYING NOTES) DAVID: «Very good. G t0 B-flat»; 

(PLAYING MELODY) DAVID: «Now put your fingers where mine are»; WALTER: 

«You weren’t surprised to see me»; DAVID: «Every mission needs a good synthetic. 

Gentle pressure on the holes, the weight of a cigarette paper»; (PLAYING MELODY) 

DAVID: «That’s it» [01:02:54-01:04:30, Alien: Covenant]. Текстуальний зв’язок із 

відомим твором розкриває несподівану грань концепції образу Волтера, адже 

«натякає» на можливість обману й приховування правди не тільки Девідом.  

У кінодискурсі фільмів «Прометей» та «Чужий. Заповіт» простежуються 

наступні типи міжтекстової взаємодії: інтертекстуальність, паратекстуальність, 

метатекстуальність. Текстова категорія інтертекстуальності художньо 

відтворена за допомогою текстуальних зв’язків, які реалізуються через цитати, 

ремінісценції, алюзії. Специфікою творчої манери Р. Скотта є використання  

інтермедіальних кодів.  Апелюючи до творів світового мистецтва (літератури, 

живопису, архітектури, кіномистецтва, музики тощо), режисер вибудовує 

оригінальну наратологічну стратегію, розкриває концепцію протагоністів та 

проблемно-тематичний діапазон кінодискурсу фільмів «Прометей» та «Чужий. 

Заповіт». 
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м. Харків, Україна 

За сучасних умов актуальності набула проблема формування розвиненої, 

компетентної, творчої особистості, яка, на відміну від простого виконавця, 

здатна генерувати нові ідеї, приймати самостійні рішення. Інтеграція  України в 
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європейський простір зумовила перехід освітньої системи на абсолютно новий 

рівень. Сучасні фахівці мають досконало володіти не лише фаховими 

навичками але й іноземними мовами. Це пояснюється тим, що сучасний   

спеціаліст отримує нову інформацію переважно через іншомовні джерела. 

Сьогодні знання іноземної мови має непересічне значення для професійної 

діяльності та ознайомлення з новітніми технологіями, науковими гіпотезами  та 

свіжими тенденціями в науково-технічній сфері. Це також важливо для 

встановлення міжнародних комерційних контактів. Отож нині завданням 

викладача іноземних мов є — навчити майбутніх фахівців оперувати 

іншомовною термінологією та іншою фаховою інформацією. Однак нинішній 

стан підготовки студентів немовних вишів загалом не забезпечує достатнього 

рівня володіння іноземними мовами. Слід зазначити, що навчання іноземної 

мови у технічному ВНЗ має свої особливості, адже студенти технічних 

спеціальностей часом не бачать сенсу у вивченні іноземних мов поряд з 

фаховими предметами, а тому мають дуже низьку мотивацію щодо їх вивчення. 

При мінімальній кількості годин, відведених на іноземні мови в технічному 

ВНЗ, аудиторні заняття присвячені переважно вивченню відібраного 

граматичного та лексичного матеріалу, тобто формуванню лінгвістичної 

компетенції, а також навчанню читанню технічної літератури. Доволі складно 

розвинути достатню мовленнєву компетенцію студентів у немовному ВНЗ, тим 

більше, що рівень володіння мовою студентів-першокурсників, як правило, 

досить низький. 

Дослідження з методики навчання іноземних мов для професійного 

спілкування фахівців з технічних спеціальностей проводили: О. 

Тарнопольський, В. Александров, Г. Ємельянова, І. Дроздовая та ін. Проблема 

застосування інформаційних технологій у вищій школі розкрита в роботах І. 

Богданової, Н. Кульги, М. Жалдака. Питанню комунікативного спілкування 

іноземними мовами у вищому навчальному закладі присвячені праці А. 

Маркової, Г. Рогової, В. Костомарової, В. Скалкіної та інших науковців.  Але 
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важливі дослідження у напрямку підготовки майбутніх інженерів на більш 

сучасному етапі належать таким дослідникам, як Барабанова Г.В. та Благодарна 

Т.П. , що відмічали, зокрема важливе значення інтернет технологій у вивченні 

іноземних мов.  

Нині все прогресивне навчання комп'ютеризоване — починаючи від 

читання і закінчуючи комунікацією. Це дає змогу застосовувати широкий 

діапазон навчальних завдань із різноманітною формою подання інформації, 

забезпечити оптимальний розподіл функцій управління навчальною діяльністю 

між комп’ютером і студентом. Навчаючись іноземної мови, можна виконувати 

завдання та вправи, що містяться в документах і вузлах Інтернету, листуватися 

за допомогою електронної пошти, брати участь у вебінарах та мережевих 

конференціях, обмінюватися текстовими повідомленнями у режимі реального 

часу, розмовляти по скайпу, дивитися відеоролики, тобто використовувати 

будь-які види інформації. Це урізноманітнює навчання та пробуджує інтерес до 

предмету. Сьогодні ми є свідками того, що Інтернет-навчання починає 

переважати практично на всіх рівнях здобуття освіти, відкриваючи великі 

перспективи щодо розширення теоретичної бази знань та надаючи результатам 

навчання практичного значення. Так, наприклад, продуктивність засвоєння 

термінів під час навчання іноземної мови професійного спрямування та їх 

активне використання в усному і писемному іншомовному фаховому мовленні 

багато в чому залежить від відповідної системи підготовчих вправ, послідовно 

спрямованих як на переклад та вдумливе засвоєння термінології, так і на 

активізацію вмінь говоріння і слухання, необхідних для застосування цієї 

термінології у конкретних ситуаціях.  

Формування фахівця нового рівня, який володіє творчими здібностями, 

критичним мисленням, професійною компетентністю, здатним виробляти і 

приймати рішення у нестійких швидкоплинних ситуаціях, в тому числі 

засобами іноземної мови з урахуванням особливостей культури іншого народу, 

передбачає застосування проблемних методів. Ці методи дозволяють майбутнім 
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фахівцям сформувати якісь моделі наукового дослідження, моделі прийняття 

рішень на шляху формування комунікативної компетенції, які вони зможуть 

застосувати в майбутній професійній діяльності. До проблемних можна 

віднести цілий ряд дослідницьких, пошукових методів - метод проектів, метод 

дискусії, метод рольових ігор із проблемною спрямованістю, які самі по собі 

передбачають використання дослідницьких і пошукових методів. Кожен з цих 

методів передбачає формування певних комунікативних та інтелектуальних 

умінь. Слід підкреслити ще одну важливу перевагу такого підходу до 

викладання іноземної мови, що має пряме відношення до проблеми відсутності 

мотивації у студентів технічних вузів. Незважаючи на вищезазначену загальну 

тенденцію до підвищення зацікавленості в оволодінні мовою, невмотивовані 

студенти представляють неабияку проблему для викладачів іноземної мови в 

технічному вузі. Навіть найефективніші методи роботи, націлені строго на 

формування мовних навичок, не здатні зломити впертий опір таких студентів 

при засвоєнні матеріалу. Цей опір, як правило, неусвідомлений, та є наслідком 

відсутності мотивації. А, як відомо, мотивація - головний фактор успішності 

навчання. Однак, використання іноземної мови як провідника гуманітарної 

компетенції, при вмілій організації даного процесу, здатне вирішити цю 

проблему. Як показує практика, навчання не стільки мови, скільки через мову 

виявляється більш продуктивним, оскільки непомітно для самих студентів 

залучає їх до процесу навчання через інтерес, породжений вищезазначеним 

змістом запропонованих матеріалів. В результаті форма, тобто сама мова, 

граючи роль усього лиш засобу для отримання нових цікавих і корисних знань, 

засвоюється ніби мимоволі, без внутрішнього опору і з мотивацією, 

спрямованою на об'єкт вивчення - нові знання про світ. Мотивація вивчення 

іноземної мови обумовлюється комунікативним мотивом, заснованим на 

прагненні студента до іншомовного спілкування. Також велику роль відіграють 

когнітивні, або пізнавальні мотиви. Крім того, вивчення іноземної мови 

збуджується такими мотивами, як утилітарний, тобто бажання за допомогою 
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оволодіння мовою мати для себе якусь вигоду, мотиви престижу і матеріальної 

вигоди, самоствердження, «мотив отримання диплома». Потрібно підкреслити, 

що ці мотиви ніколи не діють ізольовано один від одного, їх можна розглядати 

лише в системі. У процесі навчальної діяльності з оволодіння мовою їх 

розташування в ієрархії мотивації може варіюватися. Негативні установки 

стосовно освоєння іноземної мови (невпевненість в можливості вивчити мову, 

недостатнє усвідомлення ії важливості у професійній діяльності, занижені 

стандарти щодо бажаного рівня володіння мовою, неприйняття методів 

навчання) найчастіше ускладнюють студентам технічних спеціальностей 

процес оволодіння цим предметом. Також можна стверджувати, що існує 

зв'язок між особливостями мотивації студентів і характером психологічних 

труднощів, що виникають в процесі оволодіння іноземною мовою. Гарним 

засобом вироблення мотивації, за думкою дослідників, — є рольові ігри, під час 

яких студенти можуть спробувати себе у якості як представника своєї 

професії,так і в якості вигаданого персонажа. Це навчає студентів взаємодії і 

командній роботі в процесі вивчення іноземних мов. Хоча ситуація 

ускладнюється тим фактом, що в переважній більшості випадків викладач має 

справу з «різнорівневими» студентами, а саме студентами з діаметрально 

протилежними рівнями мовної підготовки, так само як і різними здібностями до 

оволодіння іншомовною компетенцією. При цьому можна стверджувати, що 

неоднорідність групи є ще однією суттєвою перешкодою, що ускладнює роботу 

викладача, як в прищепленні навичок володіння іноземною мовою, так і 

підвищенні мотивації до вивчення цієї самої іноземної мови. Отже, всі 

вищезазначені особливості викладання іноземної мови студентам немовних 

спеціальностей необхідно враховувати викладачеві під час реалізації своєї 

професійної діяльності.  
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Відомо, що досить важливу роль в сьогоденні відіграє процес комунікації. 

Я вважаю, що жодна людина не в змозі провести жодного дня без цього 

процесу, так як ми завжди маємо певний потік інформації. Люди в будь-якому 

випадку беруть участь в процесі комунікації, незалежно від того, чи особа є 
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адресатом або ж адресантом. Особливу увагу хотілось би звернути саме на 

зворотний зв’язок під час цього процесу. 

Зворотний зв'язок – це своєрідна реакція адресата на те, що адресант в 

свою чергу хотів донести, на що хотів зорієнтувати адресата, у дієвості своїх 

аргументів, а також переконатися у досягненні чи недосягненні комунікативної 

мети. Зворотний зв'язок виступає умовою, механізмом і продуктом соціальної 

перцепції. Місце зворотного зв'язку в інтерактивному процесі визначається тим, 

що він виступає регулятором взаємодії людей [1]. 

Зворотний зв’язок буває як вербальним (словесним), так і невербальним 

(мова тіла, інтонація) засобом взаємодії учасників розмови [2]. Що ж дає нам 

зворотний зв’язок у процесі комунікації і на що він вказує? Він надає мовцю 

інформацію про досягнення або недосягнення комунікативної мети, визначає 

стратегію і тактику адресанта, подальший перебіг комунікації. У разі, якщо 

адресант звертатиме достатню увагу на зворотний зв’язок, доповнюючи його 

власними аргументами, коментарями, ставлячи запитання, ефект комунікації 

значно зросте [3]. 

Отже, виходячи з вищезгаданого, з впевненістю можу сказати, що 

зворотний зв’язок відіграє досить важливу роль в нашому житті, він допомагає 

нам успішно здійснювати процес комунікації, достатньо звертати увагу на 

вербальні та вміти розпізнавати невербальні засоби спілкування. 
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м. Київ, Україна 

Журналістика – багатогранна творча діяльність, у основі якої лежить збір, 

обробка та передача інформації споживачам. Особливість будь-якого 

журналістського матеріалу в його інформативності, оперативності та 

актуальності тематики. Журналіст прагне не лише повідомити, а й зацікавити, 

закликати до роздумів та дії. Особливим видом журналістської творчості, де 

актуальні події та явища поєднуються з логічно абстрактним та образним 

мисленням автора, є публіцистика.  

За визначенням Г. Кривошеї, публіцистика – це вид журналістської 

діяльності, у якій досліджуються, узагальнюються та оцінюються суспільно-

значимі проблеми на підставі логічного переконання та емоційного впливу. 

Основним завданням публіцистики є вплив на громадську думку [1, с. 56].  

Журналістикознавець І. Михайлин під «публіцистикою» розуміє тип 

творчості, предметом якої є актуальні явища та важливі питання поточного 

життя суспільства, а метод їх характеризується поєднанням логічно-

абстрактного та конкретно-образного мислення, унаслідок чого створюється 

нова духовно-інтелектуальна цінність (публіцистичний твір), спрямована на 
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дослідження, узагальнення та пояснення явищ життя з метою впливу на 

громадську думку та суспільну свідомість. За словами журналістикознавця, 

публіцистика є вершинним явищем журналістики, її серцевиною, стрижнем [2, 

с. 223 ]. 

Часто журналісти під час написання матеріалів заглиблюються у власні 

думки, демонстрюючи їх читачам, та доводять свій погляд за допомогою 

стилістичних та художніх засобів. Саме тут починає функціонувати один з 

видів публіцистики – письменницька.  

Письменницька публіцистика за визначенням В. Галич, вирізняється 

«посиленою увагою автора до використання різноманітних художніх засобів, 

багатством стильових підходів і жанрових форм, емоційним відображенням 

дійсності й художністю типізації її сутнісних явищ, особливим переплетінням 

публіцистичних пафосів, філігранним механізмом прагматики, 

автобіографічним синергеном, поглибленою інтертекстуальністю, високим 

філософським звучанням, активною інтеграцією з естетичною системою 

художньої творчості митця, його аналітичним підходом до пізнання дійсності й 

умінням передбачити близькі та далекі перспективи розвитку [3, с. 58]. 

Письменницька публіцистика в сучасному медіапросторі виконує всі 

загальноприняті функції журналістики. Саме за допомогою публіцистичних 

текстів відбувається інформування про події та тлумачення фактів; формується 

громадська думка та масова свідомість.  

Поширення публіцистики в письменницькій діяльності О. Білецький 

пояснює тим, що українська література є не лише «мистецтвом слова», їй 

доводиться брати на себе одразу кілька ролей: бути «політичною» трибуною, 

публіцистикою, філософією, криком, плачем та стогоном поневоленої народної 

маси [4]. Особливо значущою виявляється публіцистика в переломні епохи 

історії (наприклад, такими є 80-90-і рр., коли нові ідеї та рішення 

проголошувались не в науці, а саме в публіцистиці: дослідження Миколи 

Руденка, Івана Дзюби, Олеся Гончара, В’ячеслава Чорновола, Юрія Щербакова, 



61 
 
 

Івана Драча, Бориса Олійника, Євгена Сверстюка, Мирослава Мариновича та 

інших авторів були новим етапом у розвитку науково-політичної думки) [5, с. 

19]. 

Особливістю текстів письменників-публіцистів є своєрідний погляд на 

проблему, що порушується. Автор аналізує обране питання, намагається 

максимально просто пояснити його читачу, наводить приклади та проводить 

аналогії. Це бачення проблеми журналістом. А інтерпретація  відбувається 

через літературну призму. Автор як істинний письменник намагається 

використати весь арсенал художніх засобів та стилів, поставити якомога більше 

риторичних запитань та спонукати читача до образного мислення.  

Письменник-публіцист не соромиться висловлювати свою думку, бути в 

деякій мірі суб’єктивним. У публіцистиці це дозволено. Автор аргументує своє 

бачення проблеми, наводить приклади та намагається переконати читачів 

фактами, статистикою та історіями з реального життя. 

Провідною ознакою письменницької публіцистики є активне 

використання художніх засобів, що є одночасно і засобом впливу на аудиторію, 

і способом самореалізації автора, втіленням його психічної потреби у творчості.  

Основна мета письменницької публіцистики в сучасному медіапросторі 

України – спонукати читача до мислення шляхом цікавої подачі матеріалів. 

Важливо не лише вміти розповісти про факт чи подію, а й висвітлити це 

незвичайно, креативно та творчо. Одним з прикладів традиційної 

письменницької публіцистики є серія книжок «Бронебійна публіцистика», 

видана редколегією газети «День» у 2012 році. Автори-письменники 

повідомляють про факти, аналізують їх, ставлять риторичні запитання та 

спонукають читачів до аналітичних роздумів. «Бронебійна публіцистика» — це 

можливість пізнати процеси розвитку минулого, щоб зрозуміти та правильно 

сприймати сучасні тенденції та напрямки функціонування культури, 

літератури, політики, економіки та соціального життя. Автори (Іван Багряний, 

В’ячеслав Липинський, Улас Самчук, Іван Франко, Микола Хвильовий та ін.) 
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проводять паралелі, дискутують з читачами та переповідають інформаційні 

приводи.  

Ця серія поєднує в собі 15 думок, 15 поглядів на проблеми, що існували в 

Україні на кожному етапі її історичного розвитку. За словами головного 

редактора газети «День» Лариси Івшиної, серія книжок «Бронебійна 

публіцистика» — для того, щоб розумний читач не мав жодного шансу 

розминутися зі своїми розумними попередниками. Міг побачити світло в кінці 

тунелю. Почути, як героїчний інтелект українських мислителів пробивається до 

нас крізь століття [6].  

Багата палітра журналістських та літературних жанрів прослідковується у 

матеріалах серії книжок «Бронебійна публіцистика». Журналісти-письменники 

майстерно дотримуються усіх канонів жанрології. Іван Багряний у памфлеті 

«Чому я не хочу вертатися до СРСР?» викриває систему більшовицького 

терору, демонструє жорстокість і підступність роботи каральних органів 

Радянського Союзу; Микола Хвильовий у літературній дискусії «Апологети 

писаризму» звертається до своїх «вічних опонентів» та за допомогою 

сатиричних методів акцентує увагу на важливих для української літератури 

питаннях; Михайло Драгоманов у доповіді «Література українська, 

проскрибована урядом російським»  проводить детальний аналіз періодів 

історичного розвитку України та виявляє найбільші втрати та досягнення, 

зумовлені історичними фактами.  

Кожна з 15 книжок серії «Бронебійна публіцистика» присвячена 

окремому автору та його думкам. У кожній книжці – малопоширені, а часом і 

важкодоступні твори. Особливість серії ще в тому, що публіцистів 

представляють наші сучасники. Серед них: Іван Дзюба, Оксана Пахльовська, 

Володимир Панченко, Петро Кралюк, Ігор Сюндюков, Юрій Шаповал, Андрій 

Григоренко, Кирило Галушко, Багдан Тихолоз, Ростислав Семків, Станіслав 

Кульчицький, Володимир Лис, Сергій Кот та Віктор Андрущенко.  
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 «Бронебійна публіцистика» у сучасному медіапросторі України – це 

можливість пізнати процеси розвитку минулого, щоб зрозуміти та правильно 

сприймати й трактувати сучасні тенденції та напрямки функціонування 

культури, літератури, політики, економіки та соціального життя країни. Автори 

майстерно, як істинні журналісти, проводять паралелі, дискутують з читачами 

та переповідають інформаційні приводи. 

Письменницька публіцистика, зокрема і серія «Бронебійна публіцистика», 

без жодного дистанціювання та втручання в явища життя аналізує актуальні 

проблеми, звертається до подій та явищ минулого та пропонує шляхи 

вирішення сучасних проблем українського народу. 

Письменницька публіцистика у сучасному мас-медійному середовищі 

посідає провідне місце, адже саме за допомогою письменників-публіцистів 

можна легко зрозуміти історичні події минулого, а також тенденції сучасного 

та майбутнього розвитку нашої країни та світу.  
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1. Кривошея Г. П. Довідник журналіста: Навч. посібник. – К.: Книжкове 

вид-во НАУ, 2006. – 76 с. 

2. Журналістика: словник-довідник / авт.-уклад. І. Л. Михайлин. – К.: 

Академвидав, 2013. – 320 с.  — (Серія «Nota bene»). 

3. Галич В. Письменницька публіцистика як мета жанрове поняття // 

Соціальні комунікації сучасного світу: науково-теоретичний збірник 

[гол. Ред.. О. М. Холод]. – Кривий Ріг, 2009. – С. 57-58. 

4. Білецький О. Міжнародне значення української літератури // Літ. 

Газета. – 1946. – 28 березня. 

5. Здоровега  В. Теорія і методика журналістської творчості: підручник / 

В. Й. Здоровега. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів: ПАІС, 2004. – 

268с.  



64 
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студентка лінгвістичного факультету 

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського 

м. Київ, Україна 

Ми живемо в столітті, що швидко розвивається і в якому відбувається 

трансформація суспільного життя. Неважко помітити як змінюються 

пріоритети діяльності й розвитку особистості. Особливого значення набуває 

культура мовлення, яка є складовою частиною культури людини в цілому та 

вирішальним фактором у формуванні стосунків. Тому не дивно, що нині 

зростає попит на професійне формування іміджу артистів, спортсменів, 

політиків та й в цілому кожна людина, яка бажає досягти в житті певних висот, 

приділяє достатньо уваги своєму «вербальному іміджу». Професійне володіння 

мовою було і є важливою складовою успіху багатьох професій. Ораторське 

мистецтво, яке зародилося ще в античні часи, робилося обов’язковим для 

вивчення. З тих пір вербальний вид комунікації є ключовим елементом 

людського суспільства. 

Сам термін «вербальний імідж» можна трактувати як враження, що 

формується про людину на основі її мовної продукції. Отже, лексичний запас, 

вимова, інтонація, грамотність та логічна будова фраз та структурних частин 

промови, змістова наповненість, говір людини - це складники іміджу. 

Особливої актуальності дослідження вербального іміджу набуває, коли йдеться 

про громадських діячів та пошук методів керування їхнім суспільним образом 
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[1]. Формування вербального іміджу відбувається через мовлення. Загальний 

інтелект людини (обдарованість, талант) містить у собі вербальну й 

конструктивну складову. Свій розум індивід може продемонструвати через 

мовлення, тобто вербальний інтелект. Тому на підставі мовлення найчастіше 

створюється враження про людину. Недарма в народі кажуть: «Слово – срібло, 

мовчання – золото». Іноді людина власними зусиллями руйнує свій позитивний 

імідж, значення якого полягає в тому, що думка оточуючих про людину 

зумовлює їх психологічну готовність діяти певним чином щодо цієї людини.  

Комунікативна привабливість є значущою складовою комунікативного 

процесу, що забезпечує успішну комунікативну взаємодіє учасників, засновану 

на взаємній симпатії. Щоб бути привабливою та цікавою особою, зовнішньої 

привабливості недостатньо. Звичайно, вона – бажаний компонент іміджу, але 

не вирішальний. Саме під час спілкування в нас формується певна думка та 

відношення до співрозмовника. Адже вербальне або мовленнєве спілкування - 

це засіб, пов'язаний з використанням мови. Іншими словами, мовленнєве 

спілкування – це комунікативний акт, за допомогою якого передаються 

інформація, думки, почуття. Саме через мовлення ми можемо пізнати культуру 

мови людини, що є одним з головних показників культури особи загалом, 

широти та глибини її знань та думок. Слово відбиває внутрішню культуру 

людини, є її характеристикою. Ще важливим є вибір правильних стратегій та 

тактик спілкування. Стратегія включає в себе сукупність особистісних якостей 

комунікатора, серед яких - вміння керуватися необхідними правилами вимови, 

складання правильних речень й ідеальне володіння мовою. 

Підсумовуючи усе вищезгадане, правильно вибудований комунікативний 

процес, добре продуманий імідж може стати основною причиною тримання 

бажаного, завдяки цьому вас будуть уважно слухати і довіряти вам. Добрий 

імідж усуває перешкоди між вами і людьми, що займають різне положення в 

суспільстві, або людьми різного віку. Візитною карткою кожної людини є 

досконале володіння словом, а володіння вербальними та невербальними 
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засобами комунікації є важливим фактором при формування іміджу людини в 

цілому. Тому кожен, хто прагне бути повноцінним членом суспільства, 

водночас досягти успіху та визнання, має подбати також про розвиток свого 

мовлення на високому рівні. 
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Яскравим свідченням «відкриття світу й людини» є збірка новел 

«Декамерон» Дж. Боккаччо, що постала характерним циклом доби 

Відродження, хоча сам жанр і назва існували раніше. 

В Італії десь на прикінці XIII  або на початку XIV ст. була зроблена 

спроба об’єднати та записати найпопулярніші зразки оповідань того часу. Так 

виникла збірка «Новеліно, або Сто давніх оповідок».  

Тематика «Декамерона» надзвичайно різноманітна, як і саме життя, у 
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якому трагічне переплітається з радісним, сумне – з веселим, буденне – з 

незвичайним, викликаючи подив, серйозне – з комічним, зрозуміле – з 

таємничим та незрозумілим людини. 

В «Декамероні» 10 молодих людей протягом 10 днів розповідають кожен 

по 10 новел. Загальна кількість новел, які складають збірку, –  100. Усе це, за 

задумом Дж. Боккаччо, має підсилювати враження знайомства читача з 

досконалим вільним товариством, котре зібралося на сільскій віллі, щоб разом 

вижити або вмерти, не втративши гідності. Товариство тішить, розважає себе 

новелами. Воно створило свій світ, який не зруйнуюють ані чума, ані смерть. 

Дж. Боккаччо є чи не найпершим творцем гуманістичної утопії доби 

Ренесансу, світлої мрії не тільки про щастя окремї людини, але й суспільства, 

що складається з таких людей [2, c.25]. 

Важливою темою «Декамерона» є тема кохання. Новели, що розробляють 

цю тему, носять подвійний характер: з одного боку – це антиаскетичного 

характеру утвердження права людини на земне щастя, в коханні й земних 

утіхах, з іншого боку –  протест проти жорстокості феодальних  норм 

моралі, що відбирали право на щасливий шлюб у дітей: про їхній шлюб 

вирішували батьки, вибираючи для них рівних за соціальним походженням, 

багатством тощо [3, c.25]. 

Уславлення кохання та відстоювання права людини на нього проходить 

через увесь «Декамерон». Дж. Боккаччо захоплюється силою, чистотою та 

природністю кохання, яке є велінням самого серця і проти якого може бути 

безсилим усе – станові перепони й усталена в суспільстві мораль, воля бітьків, 

що стоїть на перешкоді вільному виборуі закоханих [3, c.25]. 

Кохання Гвіскардо  й  Гізмонди  сильне вірою у непереможну міць 

любові, яка долає важку кривду батька, тяжкий суспільний устрій, з яким він 

ніяк не зміг вчасно змиритись, що  і стало для нього найфатальнішою 

помилкою. Доля ж закоханих, хоч і вкрай трагічна, проте їх любов сильніша за 

смерть.  Вона перемагає її, щире, віддане кохання продовжує  жити на 
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літературному  полотні як символ вічно закоханих  образів, що всупереч 

обставинам знайшли своє щастя,  хоч не довге, проте єдине, вічне. 
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Чому донедавна люди недооцінювали значущість невербальної мови? 

Адже завдяки їй можна зробити багато висновків, так би мовити «прочитати» 

співрозмовника. Завдяки невербальному спілкуванню можна визначити соціо-

культурне середовище суб’єкта, його ставлення до тебе, в яких відносинах ви 

знаходитесь, чи справді він говорить правду,  хоч і більшість невербальних 

засобів набута людиною упродовж всього життя проте деякі пози, жести, 

міміку, тембр, інтонацію та рухи людина не контролює. Саме ті 

неконтрольовані засоби спілкування можуть розповісти всі таємниці (рос.- 

подноготную) розмовника. 

Різні люди реагують неоднаково на невербальні сигнали. Одні чутливі до 

них, інші або нічого не знають про цю сферу комунікації, або не мають досвіду 

їх фіксації та розшифрування. Вважається, що жінки більш здатні до 
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сприймання та інтуїтивного розуміння невербальних засобів, аніж чоловіки. 

Розвитку цієї здатності сприяє передусім спілкування матері з дитиною. Перші 

роки після народження дитини мати і малюк користуються переважно 

невербальними сигналами. З усіх засобів спілкування вони з'являються 

першими і стають важливою основою розвитку дитини [1, с. 58]. 

Найвиразнішим і найуживанішим засобом невербаліки є жест. Саме 

класифікації і характеристиці жестів присвячено чи не найбільше праць з 

проблеми цього виду комунікації [2, с. 138—147]. 

Якщо вивчати і вміти аналізувати як міміка та жести впливають на 

спілкування то можна краще розуміти співрозмовника. Завдяки 

неконтрольованій міміці, яку людина не може стримати детальніше розуміється 

стан мовця, його відношення до тему яка висвітлюється. 

Невербалістики – люди, які замаються дослідженнями про вплив жестів 

та міміки на комунікацію довели, що слова сказані людиною не несуть в собі 

достовірної інформації. Простіше кажучи, правдивість слів не завжди 

відповідає дійсності а невербальні сигнали які супроводжуються під час 

розмови допомагають вияснити на скільки чесною вона є( інформація). Одним 

із прикладів доказу того, що людина хоче захиститися, поставити якийсь 

невидимий бар’єр чи сховатися під час розмови, вона схрещує руки на грудях. 

Переконатися в цьому можна на власному досвіді. Зверніть увагу на положення 

рук при спілкуванні з людиною, яка вам не приємна, або до якої ви відчуваєте 

страх. 

Дослідження показали, що той, хто слухає лекцію або промову зі 

схрещеними на грудях і міцно стисненими руками, засвоює на 35% менше 

інформації, ніж той, хто сидить розслаблено, вільно, склавши руки, не 

закинувши ногу за ногу. Якщо ми хочемо позитивно вплинути на 

співбесідника, треба подавати такі сигнали, які свідчили б про нашу 

відкритість. Для прикладу розглянемо жести, що свідчать про чесність, 
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відкритість, доброзичливість. Вони дають змогу зафіксувати гуманістичну 

комунікативну установку суб'єкта, який спілкується [3]. 

Не дарма говорять, що очі – це дзеркало душі. Відомо, що зіниці в 

людини розширюються, коли її щось зацікавило [4]. Зміст такого сигналу 

знають давно. Цим, наприклад, користувалися ще за часів Київської Русі. 

Знаючи таку особливість купці добре розуміли хто захоче купити їхній товар а 

хто відмовиться. Їхню зацікавленість вони читали по очам. 

Чи помічали ви коли-небудь,що іноді під час спілкування з одними 

людьми ми почуваємося приємно, а з іншими — відчуваємо роздратування, 

навіть тривогу. Дуже часто це пов'язано з "поведінкою" очей, з тим, як на нас 

дивляться: прямо, зверху вниз чи знизу вгору, короткочасним чи тривалим 

поглядом. Через погляд ми відчуваємо недоброзичливість, оцінювання, 

заздрість або ж, навпаки, інтерес, увагу, зацікавленість. Під поглядом однієї 

людини нам робиться тепло і приємно, а під поглядом іншої — незручно, 

боляче, бо її очі нас начебто відштовхують. 

Якщо людина нещаслива або хоче щось приховати, її очі зустрічаються з 

вашими рідко, десь близько третини часу спілкування. Довго (до двох третин 

всього часу) люди дивляться один на одного, якщо їм приємно бути разом. Таке 

буває й тоді, коли в них ворожі стосунки. Вважається, що для того, щоб 

взаємини були добрими, доцільно дивитися в очі одне одному 60—70% часу 

спілкування. Робити це, як відомо, можна по-різному. Повністю відкриті очі 

свідчать про чутливість, зацікавленість. Прикриті очі є ознакою байдужості, 

втоми, інертності, зверхності тощо. Прямим поглядом найчастіше показують 

інтерес, довіру, бажання вступити в контакт. Погляд збоку — це, скоріше, 

недовіра, скептицизм. Якщо людина дивиться знизу вгору, це часто означає, що 

вона агресивно збуджена або ж готова підкоритися, прислужитися. Якщо 

погляд спрямований згори вниз, це свідчить про бажання підкреслити свою 

зверхність, презирство. Іноді людина ухиляється від погляду не тому, що хоче 
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щось приховати, боїться чогось, а тому, що сором'язлива, невпевнена в собі, 

цнотлива. 

Розрізняють діловий, соціальний та інтимний погляди [3]. Під час 

ділового спілкування бажано дивитися на умовний трикутник, що розміщується 

на лобі співрозмовника, тоді погляди будуть приблизно на одному рівні. Якщо 

дивитися на символічний трикутник, який проходить через лінію очей, але 

зміщується вже нижче підборіддя, спускаючись на тіло, — це соціальний або 

інтимний погляд. 

Отже, невербальні засоби спілкування дають змогу працювати свідомо з 

несвідомим. А "прочитування" та вивчення впливу міміки та пантоміміки на 

спілкування покращить ваше розуміння співрозмовника і розвине рівень 

світосприйняття. 
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Двійництво літературного героя є окремим випадком проблеми 

характеру, яка існує з античних часіх. З розвитком Ренесансу в Європі та 

руйнацією обставин, які провокували «застиглі» й «соціально вмотивовані» 

характери авторитарного суспільствай та ідеалізовані монохарактери, питання 

про літературний характер значно ускладнилося. 

Дана концепція розглядалась багатьма науковцями різних епох, та все ж 

залилається до кінця не вивченою. Наукова новизна одержаних результатів 

визначається тим, що ми вперше проаналізували концепцію психологічного 

двійництва саме у «Дивній історії доктора Джекіла та містера Хайда» 

Р. Стівенсона та «Портреті Доріана Грея» О. Уайльда. 

Статус «цільної» особистості та психологічного «двійництва» в 

літературній думці Нового часу загалом вимагає особливої уваги. В житті 

звичне трактування людей «дводушних» сприймається негативно: ідеалом 

суспільства продовжують лишатися «цільні», «прямі» люди з різко 

окресленими аксіологією та діапазоном очікуваних вчинків. 

Реалізація потенцій людського «я» – це закономірний розвій 

ренесансного процесу на стадії руйнації монархічно-авторитарних політичних 

структур і розвитку приватної ініціативи в суспільстві, іншими словами – це 

остаточне подолання середньовічної нормативності моралі й статики 

моральних стереотипів – з усіма очевидними надбаннями і втратами такої 

ситуації. 

Повість Стівенсона – це психологічний етюд про межу між добром і злом 

в природі людини, причому ці начала постають достатньо абстрактними. 

«Людина може бути одночасно і добра і погана, в ній існують два начала, одне 

слабіше, друге – сильніше» [3, с.59]. 

Стівенсон використовує у повісті фантастичний елемент як засіб 

потрактування духовного світу людини і пізнання дійсності. 

Головним принципом композиційної побудови повісті Стівенсона стає 

контраст між добрим і злим началами, які закладені в самій сутності людини й 
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виступають у своєму протиборстві. Розвиток фантастичного образу містера 

Гайда відбувається шляхом постійного зіставлення з реальними цінностями, 

шляхом поглиблення вихідних протиріч. 

Відомий конфлікт О. Уайльда з сучасним йому суспільством, при 

зовнішній перемозі вікторіанства, був однією з перших ластівок нової естетики 

поведінки та нових художніх цінностей. Уайльд, перш ніж змиритися з 

церквою наприкінці життя, як ніхто з митців, яскраво маніфестував складність 

та конфліктність людського «я», трагізм «двійницького» існування й 

необхідність боротьби проти удаваного, лицемірного святенництва. 

«В розумінні О. Уайльда людина не однолика, а багатолика, і кожна її 

емоція подібна до Януса: в неї два (або декілька) обличь. Внутрішній світ 

особистості являє собою суміш добра і зла, кохання і ненависті» [1, с.16]. 

Образом Доріана О. Уайльд кидає виклик людині вікторіанської епохи. 

Доріана вражала обмеженість тих, хто уявляє собі наше «я» як дещо просте, 

незмінне, надійне, однорідне. 

«Двійник» О. Уайльда породжений безпосередньо ученням романтиків 

про дуалізм художнього пізнання і, в свою чергу, відображає трагічну 

«роздвоєність» свідомості письменника у ставленні його до об'єктивної 

дійсності. 

Тема «двійника» розробляється в романі переважно в трагічному аспекті і 

несе в собі тонке логічне вмотивування. Розлад особистості зі своєю 

«божественною» природою – це розлад із загальними світовими основами. 

Романтики вперше ламають стереотип монохарактеру, що склався в 

європейській літературі протягом тисячоліть на основі античної характерології, 

закріпленої в літературній теорії класицистів. 

Руйнація ідеального монохарактеру відбулася при певній опорі на 

біблійну концепцію людини як поєднання двох взаємовиключаючих  початків – 

«ангельського» і «тваринного». 
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Стівенсон  моделює образ «двійника», руйнуючи традиційний монохарактер 

шляхом естетизуючої матеріалізації фантастичного та зловісного в людській душі, 

що проте унаочнює психологічну боротьбу людини з самою собою з остаточною 

повнотою і має виразно моралізуючий характер.  

Саме релігійно-моралізуючий підхід визначає й художній пошук  Уайльда, 

творчість якого являє напружене переосмислення вікторіанського  розуміння 

християнських цінностей. Уайльд, при всій глибині свого занурення в безодні 

аморального, залишається на позиціях християнського моралізму.  

 Таким чином, можна зробити висновок, що обидва твори відіграють велику 

роль у літературі і є витворами мистецва, які відображають  психологічну 

концепцію двійництва, виствітлюючи героїв-двійників у дещо схожому, але все ж 

різному світлі. 
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The communication of the meaning of the English terms into Ukrainian 

requires knowledge of the field the  text being translated belongs to, understanding of 

the original terms and peculiarities of their use as well as knowledge of the native 

language terminological system. When transmitting the meaning of the term from 

English into Ukrainian, the interaction of the term with the context is of utmost 

importance. It is the primary element that makes the meaning of the word manifest 

itself  within the text. 

Among the lexical difficulties of military texts translation we can distinguish 

the following issues: the ambiguity of words, collocations or terms and the need for 

making the right choice of an adequate vocabulary match or translation variant, 

nuances of the international words use in military texts, the correct use of one or 

another method of vocabulary translation fitting the form of translation(written, oral, 

partial or full), determining the limits of texts' tolerability towards translational 

transformations, translation of terms, neologisms, abbreviations, ethnospecific 

vocabulary and ethno-national variation of terms, foreign language words and terms, 

proper names and titles [33, p.253]. 

We can define two stages of  the term translation process: the first is to find out 

the meaning of the term in the context, and the second is to translate into the native 

language. 

In terms of the complexity of understanding and translation military terms can 

be divided into three groups: 

1. Terms denoting foreign realities that are identical to Soviet realities, for 

example: field hospital - польовий шпиталь,  chief of staff - начальник штабу. 

Understanding and translating the terms of this group does not pose any 

particular difficulties. Most common techniques of translation include: 

a) An equivalent Ukrainian term is used, the form of which corresponds with 

the form of the English term, for example: army - армія, division - дивізія, general - 

генерал. 
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b) An equivalent Ukrainian term is used, the form of which does not 

correspond with the form of the English term, for example: rifle - гвинтівка, 

company - рота. 

c) First category of multicomponent terms is translated into Ukrainian using 

their counterparts which coincide in form and meaning with the components of the 

English term, for example: antitank artillery - протитанкова артилерія. 

d) In the second category of multicomponent terms overall meaning of the 

multi-component English term coincides with the value of a similar Ukrainian term 

but its individual components are different, for example: field equipment - похідне 

спорядженя,  mine detector - міношукач. 

The main method for translating terms is translation using the lexical 

equivalent. Terms that have equivalent in their mother tongue play an important role 

in translating. They serve as a reference points in the text, on which the disclosure of 

the meaning of other words depends, they provide an opportunity to determine the 

nature of the text. Therefore, one should be able to find the equivalent in the native 

language and extend the knowledge of the equivalent terms. [31, p.320] 

2. Terms that denote the realities of foreign countries that are absent in Ukraine 

but have commonly used terminological equivalents, for example: Air National 

Guard - національна гвардія ВПС, headquarters and headquarters company - 

штаб і штабна рота. An adequate translation of such terms is achieved by 

selecting appropriate Ukrainian counterparts and replacing elements that don't have a 

full match with the notion substitute, for example: delaying resistance - маневрена 

оборона, fire base - вогнева група, classified information - секретні відомості, 

articles of war - положення про військово-судове діловодство та дисциплінарні 

стягнення. 

3. Terms denoting foreign realities not represented in Ukrainian and that do not 

have common Ukrainian terminological equivalents, for example: alert hangar - 

ангар вильоту в разі тривозі. 
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Translation of these terms represents the greatest difficulty, since the correct 

translation can not be done without careful selection of its components. Usually, the 

translation of this group of terms is done by the following means: 

a) Describing the meaning of the English term, for example: attack problem - 

тактичне завдання з ведення наступального бою, field study - вивчення досвіду 

військ, ground time - час перебування (літака) на землі. 

b) Word for word or literal translation, for example: first lieutenant - перший 

лейтенант, tactical air command - тактичне повітряне командування; 

c) Partial or full transliteration, for example: mastersergeant - майстер-

сержант; 

d) Transliteration and literal translation, for example: chiefmaster sergeant - 

головний майстер-сержант, Texas tower - техаська вежа; 

e) Transcribing, for example: ensign - енсін, commander - командер; 

f) Transcription and translation, for example: warrant officer - уорент-офіцер. 

[45, p.216] 

One should also take into consideration during translating the real meaning of 

the term in its immediate context. For example, the term battalion means "battalion" 

if applied to the infantry, but "division" for artillery; the term section in the US armed 

forces means a heavy infantry section but guns in artillery, and in the armed forces of 

Great Britain it has a meaning of an infantry division or a platoon in artillery. 

It is also necessary to take into account the possible shifting of the meaning of 

the term when used in a plural form. For example, the word defense means - defense 

(protection), defenses, however, means defensive structures; store - stock, warehouse, 

shop meanwhile stores - property; cargoes; material resources. 

The correct translation of military texts depends to a large extent on the correct 

translation of terms, since majority of the military vocabulary is occupied by military 

and technical military terms that convey maximum semantic information. 

Most military terms are described within the military and technical bilingual 

dictionaries, which can prove to be of substantial assistance for the military 
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interpreters and translators. But they can not fully satisfy the needs of the translator, 

as military terminology is in constant development, there are more and more new 

military concepts, and, therefore, new terms. To overcome these difficulties, the 

translator needs to master a certain method of working with the new terminology. 

The translation of military terms should take into account the fact that military 

vocabulary is systematic. It clearly indicates the scope of the use of a term within 

which to search for its equivalent. [12, p.444] 

One of the simplest lexical methods of translating the term is the "transcoding" 

technique. It is also worth pointing out that, when using the transliteration method, 

one should not forget about the "false translator's friends" (such as contribution, data, 

instance, etc.), the transliteration method of which leads to a gross distortion of the 

text meaning. 

The terms are also subject to another lexical translation method - loan-

translation or linguistic tracing - the transfer of the combinatorial composition of the 

word, when the components of the word (morphemes) or phrases (units) are 

translated by the corresponding elements of the translation language. 

There might be instances when the dictionary does not give the exact 

equivalent of a term. In such cases other translation techniques are viable. Other 

transformational techniques used in the translation of terms include: specification and 

generalization. Some other transformational methods of terms translation are required 

in those cases when the meaning value of a particular term is new for the Ukrainian 

language. 
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Відомо, що Френсіс Скотт Фіцджеральд та Емілі Бронте у своїх творах 

відстоювали права знедолених, прославляли такі невмирущі цінності як 

кохання, доброта, людяність, християнське милосердя й тепло домашнього 

вогнища. Характерними рисами, що об’єднують обидва романи є проблема 

соціальної нерівносі та тема нещасливого кохання. У романах автори 

майстерно передали атмосферу своєї епохи та були визнаними психологами 

людської душі. Як і в творі Е. Бронте, так і в творі Ф. С. Фіцджеральда все 

життя героїв пронизане життєвими протиріччями, які стають основами сюжетів 

романів. 

Актуальність наукового дослідження полягає у новизні пошуку спільних 

рис у романах Ф. С. Фіцджеральда «Великий Гетсбі» та Е. Бронте «Буремний 

Перевал».  

Щоб визначити паралелі між романами, ми охарактеризували образну 

систему і конфлікт творів Ф. С. Фіцджеральда «Великий Гетсбі» та Е. Бронте 

«Буремний Перевал» та описали зображення боротьби за вічні цінності в 

романах. 
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Для дослідження спільних рис у романах було використано структурно-

цілісний аналіз літературних творів, описовий метод, а також контекстуальний 

та пообразний вид аналізу художнього тексту. 

Обидва досліджуваних романи показують значну різницю між людиною, 

яка народилася і виросла в розкоші, і людиною якій довелося всього домагатися 

самій. Дейзі Б’юкенен, героїня роману Бронте, та Катрина Ерншо, героїня 

роману Фіцджеральда, з дитинства зрозуміли, що гроші – це найвища цінність. 

Тому вони хотіли життя, наповненого величчю, честю та заздрістю від тих, 

кому пощастило менше, оздоблюючи свої домівки прекрасними дрібничками та 

поважними людьми. Наведемо приклад розмови Катрини про шлюб з Едгаром 

Лінтоном: “And he will be rich, and I shall like to be the greatest woman of the 

neighbourhood, and I shall be proud of having such a husband [4, с. 68]”. А Гетсбі, 

закоханий до нестями, при розмові з Дейзі зауважив, що “her voice is full of 

money [5, с. 99] ”. 

Доля персонажів обох романів змінюється в залежності від матеріального 

добробуту. Головною причиною гонитви за багатством Гіткліфа та Гетсбі було 

кохання. Головні герої романів досягли успіху завдяки своїй цілеспрямованості, 

але, за іронією долі, не досягли своєї мети возз’єднатися з коханими, а померли 

на самоті. Їх не сприймали як рівних ті, хто отримав статус і багатство у спадок. 

У випадку з Гетсбі, можна сказати, що кожен є тим, ким народився, і спроба 

піднятися вверх соціальною драбиною дуже часто призводить до трагічного 

кінця. Незважаючи на те, що сім’ї Лінтонів та Ерншо жили у відлюдному місці 

Англії, вони суворо дотримувалися соціального поділу. Хоча Гіткліф став 

багатшим за Едгара, джентельменом він був тільки “in dress and manners”. 

Після аналізу творів можна стверджувати, що конфлікти романів є 

спільними та виходять далеко за межі поверхневого розуміння їх лише як 

чергових сумних казок про втрачені ілюзії. У «Великому Гетсбі» було описано 

життєву драму Гетсбі через фальшиві ілюзії та нереалізовану мрію – кохання 

Дейзі. У «Буремному Перевалі» конфлікт соціальних класів та боротьба за 
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кохання є головними. При зображенні конфліктів у романах, Фіцджеральду і 

Бронте вдалося передати атмосферу напруженості, яка має змінитися чимось 

страшним, про що не здогадуються навіть головні герої [2, c. 234; 3, c. 35].  

Варто зазначити, що вічною цінністю обох романів є кохання. Проте під 

час гонитви за суспільним визнанням та соціальним становищем, тобто за 

«фальшивими» цінностями герої втрачають найцінніше у житті – любов.  

Гонитва за багатством прослідковується в образі Дейзі. Вона 

меркантильна, розважлива, хитра і егоїстична особа, для якої гроші, достаток і 

розкіш куди важливіші любові, почуттів і духовних цінностей. При цьому не 

можна сказати що вона не любила Гетсбі: “Oh, you want too much!” she cried to 

Gatsby. “I love you now – isn’t that enough? I can’t help what’s past.” She began to 

sob helplessly. “I did love him once – but I loved you too [5, с. 110]”. Фактично на 

її рішення вплинув тиск громадської думки; це можна просто пояснити тим, що 

«багаті дівчата не виходять заміж за бідних хлопчиків» [1, c. 255].  

Суспільна думка також призвела до роздвоєння душі Катрини, позбавила 

її характер цілісності і тим самим відняла у неї можливість бути щасливою. Її 

слова наївні і в той же час в них звучить вже буржуазна розважливість, 

здатність йти на компроміси: “That will do to explain my secret, as well as the 

other. I've no more business to marry Edgar Linton than I have to be in heaven... It 

would degrade me to marry Heathcliff now; so he shall never know how I love him; 

and that, not because he’s handsome, Nelly, but because he’s more myself than I am. 

Whatever our souls are made of, his and mine are the same, and Linton’s is as 

different as a moonbeam from lightning, or frost from fire [4, с. 69]”.  

Як Е. Бронте так і Ф. С. Фіцджеральд не називають позитивних і 

негативних героїв, і це дає можливість читачу оцінити кожного героя 

самостійно. При цьому в діях і способі життя кожного героя, автори змушують 

читача побачити свою логіку. Такий індивідуально-художній стиль 

письменника дозволяє читачам судити про героїв з власної точки, спираючись 

на життєвий досвід. 
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Отже, проводячи паралелі між двома досліджуваними романами, 

аналізуючи боротьбу за вічні цінності, що пронизує романи можна 

стверджувати, що в обраних творах відкинуті рамки традиційного сімейно-

побутового роману. Поетична історія кохання пар, дивовижна сила емоційного 

впливу кохання, глибоке проникнення у внутрішній світ героїв, показ шляхів, 

за якими йде формування цих людей, бунтарів за своїм складом, велика 

кількість поставлених авторами проблем та конфліктів – все це зробило романи 

соціально-філософськими.  
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There are about 200 countries in the world today, people of which speak 7 

thousand different languages. However, only a handful of languages are considered 

global and English is chief amongst them. It is the language of diplomacy, the 
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Internet and science. It is the common thread between different cultures and the face 

of globalization. Although such hegemony is fairly recent, English has taken over 

entire fields of expertise in the last century and there is no end in sight to its rule. 

For the longest time, the common language for people of Europe was Latin. It 

was particularly popular among scientists, as it had the added benefit of not 

belonging to any one country. Most works and findings were published in the 

author’s native tongue and in Latin both. When the relevance of Latin faded, three 

languages to substitute it emerged: English, French and German [2]. However, after 

the World War I, the German-speaking researchers were shunned by their colleagues 

and had to either switch to a different language or fall into obscurity. Moreover, 

many states in the US forbade German to be studied in schools and universities [4]. 

Although the ban was eventually overturned, a whole generation grew up with a 

distaste for German or any other foreign language. Thus began the era of English 

supremacy in the scientific fields. 

Over decades, the influence of the United States of America grew, and the use 

of English spread all over the world. Today the main source of information is the 

Internet and reports say that over 55% of the world web is in English [5]. In most 

Western countries, and some Eastern ones, if a scientist wants to be widely 

recognized, they have to publish in English. People from France, China and New 

Zealand can get together to discuss an issue using the same terminology. 

Like any other phenomenon, English as a universal language of science has 

both advantages and drawbacks. On the one hand, it has thoroughly simplified 

communication between researchers from around the globe. Now a person need only 

learn one language to understand the majority of works in their chosen field. The 

international debates, conferences and roundtables are more popular than ever. The 

more scientists participate, the more profound are the conclusions. A new discovery 

instantly belongs to the whole world, instead of being coveted by a single nation. 

Unfortunately, that is merely one side of the coin. The challenges and problems 

that inventors face are the other. First of all, it is no longer enough to be proficient in 
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your field of research, mastery of English is now also a requirement for a successful 

career in science. While more than a half of information is presented in English, only 

20% of the world population know the language, and only 5% are native speakers [1]. 

Of course, such statistics are improving every year, but there is a difference between 

asking for directions in a foreign language and discussing theoretical or practical 

implications of a brand new discovery. Many scientists may know the terminology 

for example, but may be unable to make small talk, or vice versa. Even if a person 

knows English quite well, it takes more time and effort to process new information in 

a foreign language [3]. For some the difference may be in hours, but for others – in 

whole days. Not to mention, that if a scientist chooses to publish in the native 

language, their target audience is much smaller and, consequently, their findings have 

lesser chances of being recognized and acknowledged [6]. 

Another interesting point is that language represents a different way of 

thinking. After all, there are plenty of words that exist only in one language and 

cannot be properly translated into others. If we force the scientist to speak, write and 

invent in English, we limit their worldview and alienate radically opposing ideas. 

There are many languages that are ‘dying out’, because the number of people who 

speak them reduces. While this is a mostly cultural problem, the disappearance of a 

language also means that the science loses the knowledge that was passed down 

through generations. Even some languages in Europe have trouble keeping up with 

all the new discoveries and instead of inventing a new term, they simply borrow the 

English word. Although at a first glance this may seem like positive change for 

communication, it also means that a language may become entirely inadequate for 

discussions in some topics. 

Therefore, while English is undeniably the universal language of science, it 

brings both challenges and benefits to the scientific world and discourse. It has truly 

become a requirement for successful professional development and recognition. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Останнім часом в 

англійській мові виникло багато нових слів, що потребують детального 

вивчення. Зростання кількості нових номінацій призвела до появи нової науки – 

неології, яка займається пошуком нових слів, їх класифікацією, аналізом 

факторів та засобів їх утворення. Серед проблем та завдань неології можна 

виділити такі: виявлення нових слів та правильне розуміння їх значення, 

формулювання нових тенденцій розвитку мови на основі нових мовних 

одиниць, визначення способів їх утворення, перекладу та лексикографічної 

обробки.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій показав, що основні питання 

в утворенні неологізмів в сучасній англійській мові розглядали  І.В.  Андрусяк 

[1, с.15], В.Г. Гак [2, с.146], С.М. Єнікеєва [3, с.54] та інші. Питанню 

еволюційних процесів у мові присвячено низку наукових праць, серед яких 

дослідження В. Д. Б’ялика [4, с.21], В.  І. Заботкіної [5, с.86], Ю.  А.  Зацного [6, 

с.256], Г. О. Козьмика [7, с.93], О.  С.  Кубрякової [8, с.103] та ін. Теоретичні 

питання про диференціацію понять «власне неологізми», «новоутворення» та 

«інновації» висвітлено в дисертації Ю. К. Волошина [9, с.178]. Вагомий внесок 

у розробку питання новоутворень роблять наші вітчизняні науковці. 

Фундаментальна монографія Ю. А. Зацного присвячена розвитку словникового 

складу сучасної англійської мови, зокрема й неологізмів 80–90-х рр. ХХ ст. 

Однією з найцікавіших є праця Н.Н. Корольової. У ній дослідниця доходить 

висновку, що поповнення словникового запасу сучасної англійської мови 

відбувається за рахунок кількісних та якісних змін, зумовлених різними 

процесами: словотворенням, фразеологізацією, динамікою семантичної 

структури слова, запозиченнями.  

Мета статті. Полягає в розкритті найважливіших джерел і способів 

презентації неологізмів у суспільному житті, визначення ролі нових слів і 

функціонування неологізмів у сучасній англійській мові в різних сферах життя 

суспільства.  
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Для досягнення мети ставилися такі завдання:  

1) виявити основну класифікацію неологізмів;  

2) дослідити особливості функціонування та виникнення неологізмів у 

різних сферах людської діяльності;  

3) проаналізувати найпоширеніші сфери виникнення неологізмів. 

Виклад основної інформації дослідження. Англійська мова постійно 

змінюється. Найбільш рухливим її пластом, що чуйно реагує на всі зміни у 

соціальній, культурній, економічній, медичній та інших сферах життя 

людського суспільства, є лексика. Виникнення нових лексичних одиниць – 

складний, багатоаспектний процес, який засвідчує динамізм мови. Цей процес 

ще називають «зміною лексичних парадигм» , що, згідно з лінгводидактичним 

контекстом, передбачає розгляд функціонування сучасних мовних засобів у 

різних регістрах мовленнєвого спілкування. Нова лексична одиниця проходить 

кілька стадій соціалізації, тобто прийняття в суспільстві, і лексикалізації – 

закріплення в мові. З’явившись, неологізм поширюється, як правило, 

працівниками засобів масової інформації, викладачами, учителями. Потім його 

фіксують у друці. Наступна стадія соціалізації – прийняття нової лексичної 

одиниці широкими масами носіїв мови. Далі розпочинається процес 

лексикалізації: набуття навиків використання неологізмів у суспільстві, 

виявлення умов та протипоказань для їх використання в різних контекстах. У 

результаті постає лексична одиниця певного структурного різновиду, яка 

включається в різні словники неологізмів.  

Зробивши огляд доступних класифікацій неологізмів і проаналізувавши 

їх, ми зіставили власну класифікацію. Згідно з нашою класифікацією, за 

способом творення неологізми поділяються на фонологічні, семантичні, 

запозичення, комбіновані і синтаксичні, які, у свою чергу, поділяються на 

морфологічні та фразеологічні типи. Морфологічні неологізми далі можна 

поділити на афіксальні (суфіксальні і префіксальні), словоскладання, 

конверсію, скорочення.  
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Дослідження словотвору показали високу словотворчу активність 

афіксації (префіксів і суфіксів). Серед найбільш продуктивних префіксів слід 

відзначити: anti-, co-, de-, non-, post-, pre-, ne-, sub-, in-. Найбільшу міру новизни 

мають одиниці, створені за допомогою нових афіксів та напівафіксів, таких як: 

 -on, -ase, -sol, -nik, -manship, -eco, -mini, -maxi, -mega, -eine, -oholic, -dial-a-, flexi 

і т. ін. Наприклад: antiviral – антивірусна програма в комп’ютері; telebanking – 

фінансова організація, яка дала змогу клієнтові робити банківські операції через 

комп’ютер. Серед найбільш продуктивних суфіксів зазначимо:  

-able, -ac, -acy, -ance, -ant, -ative, -ed, -ee, -er\or, -ery, -ing, -ion, -ional, -ish, -ism, 

та інші. В утворенні нових одиниць активну участь беруть напівсуфікси: -athon, 

-gate, -friendly, -a\oholic  та ін. Наприклад: kremlinologist – кремленолог. 

У процесі перекладу слова зазвичай виділяють два етапи: 1) з’ясування 

значення слова в контексті; 2) передача цього значення засобами первинної 

мови. У випадку перекладу неологізмів перший етап грає вирішальну роль, а 

другий є тільки технічним питанням. Саме для перекладу морфологічних 

неологізмів найчастіше використовуються такі способи перекладу: підбір 

аналога (еквівалента); транскрипція і транслітерація; калькування; описовий 

переклад; пряме включення. 

У сфері неології є багато нерозв’язаних як у теоретичному, так і в 

практичному плані проблем. Більшість авторитетних у цій сфері спеціалістів 

визнають найактуальнішими такі напрямки досліджень: 1) проблема залучення 

новоутворення до неологізмів, як довго слово повинне використовуватися в 

мові; 2) необхідність створення особливих словникових статей або приміток, 

які дозволяють маркувати неологізми; 3) нечіткість у стилістичній 

характеристиці неологізмів, а отже, і в питанні про віднесеність до неологізмів 

сленгових одиниць, професіоналізмів, термінів та інших шарів лексики. 

Отже, можна зробити висновок про те, що існує співвідношення між 

типами неологізмів в аспекті міжмовної комунікації та способами їх перекладу. 

Безеквівалентну лексику перекладають описовим способом; фонову лексику – 



89 
 
 

найчастіше способом приблизного перекладу; а еквівалентну лексику – 

способом калькування, якщо існують спільні поняття в мовах, або за 

допомогою добору еквівалента. 

Висновки. Можна зробити висновок про те, що неологізми з’являються з 

практичних міркувань на позначення нових незнайомих явищ та як такі 

сприймаються доти, доки носії мови відчувають їх новизну. Фонологічні 

неологізми є окремою групою, вони утворюються оригінальним поєднанням 

окремих звуків. Серед них доцільно розрізняти одиниці, що 1) ґрунтуються на 

імітації звуків та звуконаслідуванні; 2) з’явилися на позначення понять, 

пов’язаних із нелегальною діяльністю та забороненими речовинами у 

суспільстві (сленгізми); 3) вигуки, що надають експресивного забарвлення 

висловлюванню та використовуються для безпосередньої передачі почуттів. До 

перспектив дослідження в цьому напрямі належить вивчення сфер, 

представлених неологізмами; особливостей вживання неологізмів мовцями тієї 

чи тієї вікової або ж соціальної групи тощо. 
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The problem of artificial intelligence, only at the first glance, seems to be an 

exceptionally technical problem. Having arisen on the basis of an unjustified but 

fascinating analogy of human and machine thinking, this idea immediately connected 

to its implementation a number of humanities, primarily psychology. However, as 

often happens, no one tried to see the deeper meaning and consequences of the 

embodiment of this project from a cultural, historical and philosophical point of view. 

This problem can reveal various philosophical aspects, for example, the creation of 
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artificial intelligence has one more moral, ethical, moral aspect. The modern artificial 

system "thinks" in accordance with the program developed by man. If it starts 

thinking by its own, ie. outside the program (neural networks that are capable of self-

development, created just for this), it will form a potential opportunity to think about 

itself as part of the world around. It is known that the ability to reflect is one of the 

most important characteristics of highly developed thinking. But if the artificial 

system realizes itself, does it want to cooperate with a person, fulfill the tasks that 

man sets before it? Is it possible to "come up with" a suitable motivation for such 

artificial intelligence? And, most importantly, will we have the moral right to use a 

thinking "being", even if it is inorganic, for our own purposes, against to it will? 

Fiction writers have been thinking about this aspect for a long time, but who listens to 

them! Meanwhile, at any time, the problem from the abstract and theoretical can 

become real, judging by the statements of the developers,. 

We wanted only to outline the range of possible philosophical aspects of the 

problem of developing artificial intelligence. Now I would like to turn to the 

pragmatic, applied side of the problem. 

Artificial intelligence (AI) is the simulation of human intellectual processes by 

machines, especially by computer systems. This is the result of a computer 

revolution. Because of the revolution systems develop intellectually, intelligently and 

are able to effectively interpret the environment in real time. Artificial intelligence 

surpasses all scientists or mathematicians in their way of thinking. They allow you to 

model complex activities that require professional experience. A chess game is an 

excellent example of an intelligent system. A specially designed chess engine, 

playing as an opponent, can count millions of moves. AI systems usually demonstrate 

at least some of the following behaviors related to human intelligence: planning, 

learning, reasoning, problem solving, knowledge representation, perception, 

movement and manipulation and, to a lesser extent, social intelligence and creativity. 

AI can be classified as a weak AI, and a strong AI. Weak AI, also known as 

narrow AI, is an artificial intelligence system designed and prepared for a specific 
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task. Virtual personal assistants, such as Siri from Apple, are a form of weak AI. 

Strong AI, also known as artificial general intelligence, is a system of artificial 

intelligence with generalized human cognitive abilities, therefore, in the presence of 

an unknown task, it has enough intelligence to find a solution. The Turing test, 

developed by mathematician Alan Turing in 1950, is a method used to determine 

whether a computer can really think like a person, but the method is contradictory. 

The artificial general intelligence is very different and is the type of adaptive 

intelligence that people have, it is a flexible form of intelligence capable to learn how 

to do completely different tasks, anything from a haircut to creating tables or talking 

about a variety of topics based on the accumulated experience. This is the type of AI 

that often occurs in films such as Skynet or The Terminator, but which does not exist 

today, and AI experts do not know when it will become a reality. 

As the field of AI was developing, there were different strategies developed for 

creating smarter machines. Some researchers have tried to translate human 

knowledge into a code or develop rules for tasks such as understanding the language. 

Others were inspired by the importance of teaching human and animal intelligence. 

They built systems that could improve the problem over time, perhaps by modeling 

the evolution or studying these examples. Artificial Intelligence revolutionized the 

world of business, games, scientific sphere, medicine, weather forecasting, flight 

control. Many organizations benefit from this revolution with their different needs. 

Military, for example, would be able to develop robots to access remote areas that are 

inaccessible and dangerous for the life of militants. 

Artificial intelligence has several advantages, the most important of which are 

cost reduction, speed, flexibility, reliability, durability and duplication. With regard to 

cost reduction, the artificial intelligence system can do a task that only several 

employees can do. In addition, the artificial intelligence system has no time limits and 

has no feelings, like people do. These systems are designed for a long period of time. 

Organizations can use them once and forever, when people can work only a short 
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period of time. They can be duplicated on various devices, such as computers, 

smartphones, tablets and others, without changing their productivity. 

However, it is obvious that everything has its advantages and disadvantages. 

One of the disadvantages of artificial intelligence is a price. They are expensive and 

therefore not everyone can buy it for themselves. Also artificial intelligence can not 

work in isolation without the presence of people yet. AI refers only to a computer that 

is able to "seem" smart, analyzing data and receiving an answer. One example is 

"smart agents" who ask you certain questions and then give recommendations based 

on your answers. Another example is computers that can "learn" from errors in a 

limited way, for example, in the chess program of IBM, which defeated Kasparov. 

The defining aspect of this view is that the computer is limited in "thinking". 

Also, some experts have a more extreme point of view. They describe a 

computer that can not only respond to input, but also learn from it. The computer is 

able to interact with its environment, make mistakes and rewrite its code to handle the 

arising problems as a result of any circumstances. This point of view brings the 

computer closer to comparison with man; the current computer is compared with a 

baby who operates a certain set of information or instructions, and then "grows" into 

a more intelligent, rational adult. Now the computer is able to analyze and make a 

"reasonable" decision based on past experience. 

 This position is radically different, from the first glance, since now the 

computer is much more than a tool that helps us in daily activities. In fact, our own 

existence boils down to the fact that it's just a complex computer. This implies that 

we will be useful only until a faster and more efficient machine appears, and this 

frightens and offends many people. 

Many people, who are considered "anti-AI", as well as I am, do not deny the 

possibility or even the plausibility of the basic artificial intelligence. However, it is 

rather difficult to agree with the concept of an "evolving" computer, a superior human 

being. When we start talking about artificial intelligence at this level, the meaning of 
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the term changes dramatically, and serious objections arise in this issue. Basically, it's 

about the differences between computers and people. 

In conclusion, I want to note that artificial intelligence systems are useful tools 

in solving complex problems that are thought to go beyond human thinking. 

Although the characteristics of these systems are part of the human intellect, they 

have greater intelligence than the people themselves. This is just the beginning of the 

computer revolution, and improvement is expected in the near future. 
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