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СЕМАНТИКА АВТОРСЬКИХ ПРИКМЕТНИКОВИХ НОВОТВОРІВ ІЗ 

КОЛІРНИМ КОМПОНЕНТОМ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕЗІЇ «ВИТІСНЕНОГО 

ПОКОЛІННЯ») 

 

Бречко І. М., 

студентка гуманітарного факультету 

Національний університет «Острозька академія» 

м. Острог, Україна 

Масив прикметникових інновацій із колірним компонентом у мовотворчо-

сті поетів «витісненого покоління»  створює цiкаву за органiзацiєю й експресив-

но-стилiстичними функцiями групу слів у плані збагачення образності твору. 

Різним аспектам дослідження семантики індивідуально-авторських 

прикметників у сучасній українській мові присвячено наукові розвідки багатьох 

дослідників (О. Стишова, Г. Вокальчук, Ж. Колоїз, Г. Сюти, А. Калєтнік, 

Т. Юрченко, Н. Адах, Н. Гаврилюк, В. Максимчука, О. Тимочко, О. Кирилюк, 

О. Радько, К. Дюкар, І. Лощиної, О. Жижоми, І. Бабій, М. Доленко та ін.).  

Кольороназви у зв‘язку з вивченням ідіостилів окремих письменників стали 

об‘єктом наукового вивчення таких дослідників, як: Л. Савченко, Л. Пустовіт, 

Г. Губарева, Л. Гливінська, Н. Адах, Н. Гаврилюк. Однак прикметники із 

колірним компонентом як важливі засоби творення образності твору досі ще 

мало досліджені, що зумовлює актуальність нашої розвідки. 

Для української поетичної мови ХХ ст. використання прикметникових 

новотворів як репрезентантів колірної картини світу  не нове. Колірна гама як 

важливе мовно-естетичне явище є одним із показників індивідуального стилю 

автора, а її аналіз має принципове значення для розуміння специфіки мовних 

картин світу, визначення особливостей розвитку ідейно-художніх систем, 

характеристики традиційного і новаторського тощо [1, с. 1]. 

На думку Н. Гаврилюк, індивідуально-авторські прикметники мають 

складнішу семантичну структуру, що зумовлено контекстним оточенням, під 

впливом якого в похідних одиницях з‘являються додаткові семи [2, с. 79]. 
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У творчому доробку поетів «витісненого покоління» кількісно переважа-

ють складні номінації. Прикметники-композити з колірним компонентом за 

структурно-семантичними ознаками розподіляємо на дві підгрупи: 1) АЛН, 

утворені з двох або кількох основ, які означають якість із додатковим 

відтінком, відтінки кольорів або поєднання кількох кольорів в одному предметі; 

2) АЛН, у яких колірний компонент (у складі композита може займати будь-яку 

позицію) поєднаний із якоюсь іншою характеристикою денотатах [3, c. 101]. 

Індивідуально-авторські ад‘єктиви першої підгрупи зазвичай не експресивні. 

Значно багатша й складніша семантика індивідуально-авторських 

прикметників-композитів другої групи, у яких колірний компонент поєднаний 

зі складником, що містить: 

 сему ‗емоційно-психічний стан‘: взолочено-лякливий (Чубай Г.); 

 сему ‗істота‘: сизо-зозулястий (Лишега О.); 

 сему ‗частина тіла істоти‘: синьо-чорноокий (Вишенський С.); 

 сему ‗дія‘: сріблястосяйний (Кордун В.); 

 сему ‗речовина / матеріал‘: сонячно-сірчаний (Лишега О.); 

 сему ‗кількість‘: золототисячний (Вишенський С.); 

 сему ‗тактильність‘: синьо-гострий (Воробйов М.). 

Мікросистема жовтого кольору представлена в мовотворчості  поетів 

«витісненого покоління» найбільшою кількістю одиниць  і містить такі назви: 

золотистий, русий. Прямі асоціації з жовтим кольором трапляються рідко, як-

от: що золотаво-жовтими пасмами / витікає із-поміж пальців (Кордун В.). 

Можливості лексико-семантичної сполучуваності означення золотий в поезії 

«витісненого покоління» різноманітні. Поети надають цим інноваціям загалом 

виразного негативного забарвлення: Туга золототисячна / і ліс прозоріша! 

(Вишенський С.); …і той садок взолочено-лякливий, / де кожен шелест 

сповнений сум‘ять (Чубай Г.). 

У складі індивідуально-авторського прикметника  сонцерусявий завдяки 

першому компоненту сонце- колірна ознака русий набуває позитивного 

оцінного забарвлення: Півники в лісі / співом зайшлися – синім-пресинім, / 
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півники в лузі / в сонячнім крузі — вогнем спалахнули: / в небі ні хмари - мокрі 

отари / всі кучеряві. / Сонцерусяві (Кордун В.). 

Лексико-семантична мікросистема сірого кольору різноманітно 

представлена у творах поетів. Традицією відзначені варіанти  сизий, срібний, 

хоча в контекстах вони здатні набувати індивідуального значення. Цим 

лексемам притаманна переважно негативна конотація: Коти і неаполітанці, / 

Сонячно-сірчані істоти, / Гинуть за рибою, більш як за водою, / щоб погасити 

свою сірчану спрагу (Лишега О.). 

Кольоратив сизий демонструє переважно традиційну сполучуваність, 

напр.: На насип вийшло щось.. / Тонше, але вище за курку, / Видовжений якийсь 

сизо-зозулястий павичик.. / Але хвіст не тягся по землі, / А стримів. Як тупий 

саморобний ніж.. (Лишега О.) 

Репрезентована в мовотворчості поетів «витісненого покоління» також 

мікросистема синього кольору. У поетичному контексті значення синього 

кольору нейтралізовано, коли до складу композита з колірним компонентом 

увіходять лексеми запозичені з інших тематичних груп: Вони синьо-гострі, аж 

зубчик дістає до  зубчика (Воробйов М.); На кожного / синьо-чорноокого – / 

одна й та ж шапка-невидимка (Вишенський С.). 

У новотворах із колірним компонентом зелений завдяки поєднанню з 

іншим прикметником утрачається зв‘язок із денотатом, якому властива ознака 

зеленого кольору. Виникають нетрадиційні образи, в яких смакове значення є 

вторинною ознакою: …розхлюпалась синиця / зелено-гірка (Воробйов М.). 

Новотвір зелено-гіркий виражений і якісним прикметником: гіркий – «який має 

своєрідний їдкий, різкий смак (напр.: хіна, гірчиця)» (Словник української 

мови).  

Отже, у структурі індивідуально-авторських прикметників поетів «витіс-

неного покоління» представлено обмежений  спектр кольорів (сірий, синій, 

зелений, жовтий) із загальномовними, фольклорними, усталеними поетичними, 

а також індивідуально-авторськими значеннями. Інновації поетів розподілено 

на дві групи: 1) номінації власне кольоративної семантики; 2) номінації, у яких 
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ознака кольору поєднана з іншою, некольоративною. Збагачення знань людини 

про колірну картину світу сприяє активній появі нових кольороназв у художній 

творчості.  
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3. Радько О. Г. Індивідуально-авторські назви статичних ознак в 

українській поезії ХХ сторіччя : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.01 „Українська мова‖ / О. Г. Радько. – Луцьк, 2017. 

____________________________________________________________________ 

УДК 811.161.2‘373.43             Філологічні науки 

 

ЛЕКСИЧНІ НОВОТВОРИ В МОВІ СУЧАСНОЇ АВТОРСЬКОЇ ПІСНІ: 

ЕТНОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Гаврилюк О. В., 

студентка гуманітарного факультету 

Національний університет «Острозька академія» 

м. Острог, Україна 

Актуальним питанням лінгвістики ХХІ сторіччя є дослідження мови як 

джерела енергетичного коду етносу. Чинником актуалізації культури та 

національної свідомості народу вважають розвиток сучасних лінгвістичних 

студій, адже основні складники картини світу відтворюють через мову, від-

дзеркалюючи звичаї та побут народу, його специфічні орієнтири і стереотипи. 

Авторські лексичні новотвори (далі – АЛН) – позасистемні мовленнєві явища, 
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яким притаманне індивідуальне, усвідомлене лише одним або кількома носіями 

мови контекстне значення [1, с.12]. Тексти авторських пісень – це культурно-

естетичні ознаки української культури, що віддзеркалюють характер мислення 

народу в різні історичні періоди. Нагромадження практичного матеріалу в 

царині неологічних студій на матеріалі української поезії ХХ–ХХІ ст. зумовило 

вивчення специфіки авторських лексичних одиниць у працях Н. Клименко, 

Д. Мазурик, Ж. Колоїз, О. Стишова, Г. Вокальчук, Г. Сюти, Н. Адах, 

Н. Гаврилюк, А. Калєтнік, В. Максимчука, О. Семенюк, О. Радько, К. Дюкар, 

І. Лощинової та ін. 

Код – відповідна етнокультурна інформація, зосереджена у внутрішній 

формі слова, здатна ідентифікувати культуру через сукупність вторинних 

знаків: символів, які трапляються в житті людини на рівні семіотичного 

простору [3, с. 158]. 

Термін «код культури» визначають як зумовлену культурою мережу 

поділу лексичних одиниць на категорії (В. Красних, О. Селіванова), систему 

знаків, що репрезентують культурний сенс народу (В. Телія, М. Ковшова, 

Б. Гудков). Л. Савченко стверджує, що елементи духовної культури етносу 

утворюють етнокод культури [5, с. 12]. Етнокод – це «сітка», яку культура 

«накидає» на довкілля, членуючи, категоризуючи, структуруючи й оцінюючи 

його [3, с. 8]. 

У дослідженні комплексно проаналізовано етнокоди авторських 

лексичних новотворів, їх неологічну наповненість із погляду реалізації 

семантико-образних властивостей лексичних інновацій, що віддзеркалюють 

особливості внутрішньомовної та позамовної організації пісенного дискурсу. 

Особливий колоритний етнічний темперамент віддзеркалюють тексти 

В. Півторака (букетик-краса, крик-печаль), Т. Василько (вельон-цвіт, верби-

ченька-мавка), С. Фоменко (душа-бідолаха, місяць-нубієць) та ін. Авторська 

пісня характеризує власне етнічні почуття людини, тобто ставлення до етносу, 

його цінностей та інших етносів, наприклад, Україна-мати, синочки-голуб‘ята 

(Р. Лоцман), вербиченька-мавка (Т. Василько), губа-вишенька (С. Фоменко), 
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жито-доля (Б. Олійник), краса-дівчина (М. Бакай), лебедиця-ненька 

(К. Осауленко) та ін. 

З-поміж усіх груп лексичних новотворів найбільш репрезентативними є 

виразники антропоморфного коду культури – 29%, зооморфного – 15%, 

предметного – 16%, фітонімного – 21%, природного (циклічність, стихії 

тощо) – 19 %. Найдавнішим кодом культури є соматичний, оскільки кожна 

частина тіла людини має символічне значення, яке простежуємо в уявленнях 

наших предків, наприклад, очі-вуглинки (О. Положинський), очі-зорі (О. 

Кононенко), губа-вишенька (С. Фоменко), лице-картинка (С. Юзишин), серце-

озерце (С. Юзишин). Виокремлюємо такі тематичні групи АЛН як виразників 

антропоморфного коду: 1. Назви осіб за суспільною діяльністю і соціальною 

належністю, Гей, ма, гей, ма! / Руські-вої, козаки (В. Скоробський), Де твоя 

сорочка з роси? / Де твій оборонець-друг? (П. Осадчук); Там чарівна Марлен з 

Ніколо-скрипальом / Що п'ятниці танцуюють котільйон... (С. Фоменко).; 2. 

Найменування особи з компонентами демонологічного змісту, Переддень 

нового року, / Сиві дідусі-пророки / Будуть думати-гадати, / Що бажати-

віщувати (Л. Любашенко), Хто у лісі – врівні з лісом, / Ніччю перевертнем-

бісом (Л. Боровиковський).; 3. Окрему групу становлять АЛН, що 

символізують сім‘ю та найдорожчі цінності в житті людини. Концепт «матері» 

є наскрізним у пісенній творчості сучасних митців, адже мати – хранителька 

домашнього вогнища, здатна до самопожертви заради добробуту власних дітей: 

горянка-мати (В. Крищенко), лебедиця-ненька (К. Осауленко). Етносеманти-

кою наділений образ ночі, адже, вважають, що саме в темну пору доби стають 

надзвичайно активними всі нечисті сили, а також явища, які уособлюють 

небезпеку для життя людини: ніч-ворожка (Б. Чіп), ніченька-черничка 

(В. Чумак), птаха-ніч (C. Фоменко). 

Формування кодів культури: предметного, зоо- і фітоморфного, 

антропологічного – характеризує світосприйняття людини за допомогою 

зіставлення та протиставлення певних ознак, якостей живих істот із людськими, 

віддзеркалюючи риси національної культури [4]. У текстах АЛН яскраво 
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представлений пташиний світ, наприклад: птахи-голубочки (Р. Лоцман), 

вбивця-кажан (Мерва), птаха-ніч (С. Фоменко) , жура-журавель (В. Півторак). 

Отже, пісенні зразки ХХІ сторіччя вирізняються мовно-виразовими 

одиницями усної словесності, забезпечують глибину пізнання художньо-

естетичних засобів сучасної авторської пісні, мовно-ментальних кодів 

української нації.. АЛН тісно пов‘язані з традиційними уявленнями 

українського суспільства, мають міфологічне і просторове підґрунтя, адже в 

мові кожного народу віддзеркалено важливі для розуміння етнічні коди. 

Ця тема варта майбутніх досліджень, оскільки нагромадження 

практичного матеріалу в царині неологічних студій на матеріалі української 

поезії ХХ–ХХІ сторіч зумовлює вивчення новотворів як виразників 

етнолінгвістичної картини світу. 
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КОНЦЕПЦІЯ  ГЕРОЯ Й СВІТУ  В «МАЛІЙ»ПРОЗІ   Е. ГЕМІНҐВЕЯ   

(НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ «ЗА НАШОГО ЧАСУ») 

 

Гочак Н.В., 

студентка філологічного  факультету, 

Дрогобицький державний педагогічний   

університет імені Івана Франка  

м. Дрогобич, Україна 

   Тенденція глибоко аналізувати окремі твори, збірки  Е. Гемінґвея і його 

творчий шлях з кожним роком усе сильніше проявнюється   в українському  нау-

ково-літературознавчому дискурсі. У цьому контексті знаковою є збірка  пись-

менника "За нашого часу", яка все ж  дещо обділена увагою вітчизняних науков-

ців.  Серед студій, присвячених  особливостям поетики  цієї збірки, виділяємо 

дослідження В.Абросімової  [1], К. Келлера К.[2],Н.Чикирис  [41;42], окремі 

розділи у монографіях Б.Гіленсона [4], Д.Затонського [3;4], І.Кашкіна[5], А.Пет-

рушкіна [9], Т.Денисової [2]. У них лише фрагментарно розглянуто концепцію 

героя й світу  у збірці "За нашого часу" в контексті філософії екзинтенціалізму, 

що й зумовлює  потребу  цілісного  й системного  дослідження цієї проблеми.  

За задумом Ернеста Гемінґвея збірка оповідань "За нашого часу", повинна 

була дати уявлення "пересічному" американцеві про післявоєнне життя в 

Європі. В.Кухаренко, аналізуючи мову і стиль перших оповідань Гемінґвея за 

виданням Берда й відзначаючи їх надзвичайно сильну емоційну дію при край-

ній скупості викладу, до, що письменник досягає цього, використовуючи цілу 

систему засобів, "основні елементи якої – гранично чітка організація структури 

висловлювань і надзвичайна ефективність кодування повідомлення" [6,c.77]. А 

М. Мендельсон констатує, що у більшості новел помітним є "кривавий відсвіт 

подій 1914-1918 рр. і тихих військових сутичок, які безносередньо йшли за 

першою світовою війною" [8, c.131].  

Насамперед перша світова війна була справді першою і вдарила, на погляд 

мільйонів її учасників, наче грім з ясного неба. Сорок три роки пролягло між 
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останньою великою європейською війною (франко–пруською) і цією, сорок три 

роки ілюзій і сподівань на мир та процвітання, на нескінченність "золотого 

віку", що настав зрештою на багатогрішній і страждальній землі. Але ця надія 

розтанула, світ поглинула нова "чума" – глибока економічна й політична криза, 

яка чітко проявилася у філософії екзистенціалізму. 

Популярність екзистенціалізму в першій половині ХХ ст. можна пояснити 

тим, що він був не лише філософською або естетичною системою, але виявився 

близьким буденній, життєвій свідомості пересічної інтелігентної людини, 

світоглядом емоційно забарвленим. Його поява була обумовлена соціальною 

практикою того часу – людина "відчужувалася" війною, споживацьким 

суспільством, бюрократичною машиною держави.  

Одна з концептуальних тем в етичній проблематиці екзистенціальної 

філософії – морально-філософська "тема людини, що відстоює свою гідність в 

умовах, які, здавалося б, повністю виключають його" – є однією з ключових, за 

твердженням Е.Соловйова, й в творчості Е. Гемінґвея [10,с.237]. Дійсно, ця проб-

лема проходить крізь усю творчість письменника. Нік Адамc та інші герої творів 

письменника постійно знаходяться в стані боротьби з вороже-байдужим світом.  

Зв‘язок раннього героя ранніх творів Е.Гемінґвея з філософією екзистен-

ціалізму заперечує З.Маянц на тій основі, що його герої своїми переживаннями 

й емоціями відповідають на запити свого часу, тоді як герой екзистенціальний 

замкнутий в собі, захищений від впливу соціального життя [7,с.107]. Насправді, 

екзистенціалізм виразив найглибші потрясіння першої половини XX ст., і герой 

Гемінґвея 20-х років сформувався саме під їх впливом. Людина в ірраціональ-

ному, абсурдному, такому, що вийшов з-під її контролю світі й проблема її 

духовного "прямостояння" стають основними питаннями екзистенціальної 

філософії у творчості Е. Гемінґвея, зокрема, у збірці "За нашого часу". 

В оповіданнях збірки яскраво виражений і значущим є конкретно-

історичний і соціальний плани, в яких формується герой. Після повернення з 

війни Кребз ( "Дуже коротке оповідання ") відчуває себе зайвим у повоєнному 

часі в рідному місті, де "нічого не змінилося, хіба що тільки дівчата 
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повиростали"[11,с.76]. Батьки переживають за його стан. Мати постійно 

молиться за нього, а батько боїться, що Кребз втратив "честолюбство, …не має 

у житті певної мети [11,с. 80].  

Функцію відновлення, повернення до витоків, лікування передусім 

зраненої душі молодих солдатів у повоєнний час відіграє в оповіданнях збірки 

"За нашого часу" природа. Нік – герой новели "Велика двосерда річка", на 

відміну від Кребза, вже не задовольняється "сидінням на веранді". Прагнучи 

дати відпочинок власній пораненій свідомості, він йде від людей "на природу", 

вибираючи знайомі місця, де його розум може знайти необхідну опору.  

 У страху, що і там нічого не залишилося, що повернутися немає до чого, 

Нік кидається до річки. "Річка була на місці", і вже на наступній сторінці ми 

дізнаємося, що "на душі в Ніка було радісно" [11,c.119], а ще через декілька 

рядків, – що він щасливий. Цю вражаючу зміну в настрої героя викликає 

спілкування – один на один – з природою.  

Однією з характерних рис Ніка Адамса – героя збірки – є "grace under 

pressure", тобто уміння зберігати гідність і вірність своєму "я" навіть в най-

складніших умовах, знаходити перемогу в поразці, розуміння того, що в певних 

ситуаціях не можна робити ставку на доцільність поведінки, вибирати щось 

сподіваючись на успіх, але необхідно слідувати лише своєму внутрішньому 

переконанню.  

Закінчення війни і перехід до мирного життя стали для багатьох молодих 

фронтовиків дуже важкою психологічною і духовною травмою. Післявоєнне 

життя зіштовхує людину не з героїчним протистоянням конкретному ворогові, а з 

необхідністю вирішувати буденні проблеми. Відмова від особистої участі в 

політично і соціально мотивованих діях, виправдане під час жорстоких і 

історичних подій першої світової війни, не має "ніяких виправдань в 

післявоєнний період". Для Кребза є очевидним, що він став чужим для своїх 

ровесників, для тих, хто не воював.  

Нік Адамс – герой збірки є носієм травмованої війною свідомості. Саме він 

відкриває ряд героїв "втраченого покоління" в творчості Е. Гемінґвея. Зіткнення з 
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жорстокістю військових дій, поранення, сприйняте героєм як смерть і перерод-

ження одночасно, стають тими вузловими моментами в збірці новел, які 

призводять до зародження екзистенціальної проблематики в пізніших творах 

письменника. 

Герої оповідань збірки "За нашого часу" сприймають дійсність як 

абсурдну, громадянську мораль як сумнівну, протиставляючи їй свої тверді 

моральні переконання. Так, Кребс – герой оповідання "Повернення солдата", 

який повернувся додому через рік після війни, зауважує, що розповіді про 

"жахи війни, … про справжні події нікого більше не зворушували. Кребс 

упевнився: для того, щоб його слухали, він має щось вигадувати".  

Гемінґвейський герой – індивідуаліст, він шукає свій шлях в житті, йде 

наперекір "злій долі". Поразка для нього – не привід для відчаю, а стимул для 

нової спроби самоствердження. Він покладається лише на самого себе, а згідно з 

екзистенціалізмом, свобода полягає в тому, щоб людина не виступала як річ, яка 

формується під впливом природної або соціальної необхідності, а "вибирав" 

самого себе, формував себе кожною своєю дією і вчинком. Тим самим вільна 

людина несе відповідальність за усе вчинене нею, а не виправдовує себе 

"обставинами".  

У збірці "За нашого часу" увиразнюється образ героя, що містить у своєму 

світосприйнятті елементи екзистенціальної філософії. Вибір Гемінґвеєм таких 

сюжетів творів, коли герой опиняється в ситуації, що вимагає концентрації усіх 

його сил і можливостей перед лицем загибелі або кардинального перелому в 

житті, відповідає уявленню екзистенціаліста про роль пограничних ситуацій в 

долі людини.  

Характер і життєві погляди головного героя збірки – Ніка Адамса – 

сформувалися в умовах початку двадцятого століття з усіма його протиріччями 

і потрясіннями, тому він, як й Кребз та інші герої, є типовим представником 

"втраченого покоління" першої половини двадцятого століття. Питання, які 

вирішують герої письменника, – передусім питання про особисту відповідаль-
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ність людини в умовах жорстокого і непередбачуваного світу – були 

найгостріше поставлені саме "філософією існування". 
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УДК 6 Філологічні науки 

 

СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ МЕДИЧНИХ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ В 

АНГЛОМОВНОМУ МЕДІА ТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 

 

Існюк О. Ю., 

студентка факультету лінгвістики 

НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» 

м. Київ, Україна 

Широке використання як самого поняття «медична термінологія», так і 

власне термінологічних одиниць в англомовних ЗМІ, призвело до необхідності 

їх перекладу. У зв'язку з розповсюдженням ідей діагнозування та лікування все 

нових захворювань в англомовних країнах склався великий термінологічний 

апарат, що слугує для опису як різних видів захворювань та синдромів, так і 

способів боротьби з ними. 

Незважаючи на роботи, що виникли в останні роки і присвячені тематиці 

особливостей відтворення медичної термінології українською мовою, таких 

видатних вчених як: Л. І. Запоточної, Л. Ю. Зубової, А. В. Косенко, питання 

точного перекладу медичних термінів потребує комплексного аналізу.  

Важливим є те, що з кожним роком у світі все більше зростає інтерес до 

термінології медицини в медіа текстах, і це пояснюється розширенням дослід-

жень в галузях стилістики, загального мовознавства, перекладознавства. Тому 

матеріалом для дослідження в роботі послужив американський телесеріал 

«Доктор Хаус», режисера Девіда Шора, та його український переклад, 

здійснений телеканалом СТБ.  

Добре відомим є той факт, що мета будь-якого перекладу полягає у 

досягнення адекватності [1, c. 119]. Виконати таку операцію можна за 

допомогою перекладацьких трансформацій, під час яких одиниці вихідного 

тексту проходять ряд адаптивних змін і стають одиницями тексту перекладу [2, 

с. 273]. Спираючись на класифікацію В Н. Комісарова, можна виокремити такі 

перекладацькі трансформації: транскодування, калькування, пошук функціона-
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льного (словникового) відповідника, описовий переклад, конкретизація, 

додавання, модуляція [3, c. 10].  

В ході дослідження було складено вибірку з 725 одиниць та виділено 

найбільш поширені способи відтворення медичних термінів українською 

мовою [4, 5].   

Отож, було прослідковано, що при перекладі зазначеної термінології 

широко використовується метод транскодування. Загалом трансформація 

транскодування була застосована для перекладу 34% термінів сфери охорони 

здоров‘я: endocrinologist – ендокринолог, sphygmomanometer – сфігмоманометр, 

craniectomy – краніектомія. Це пояснюється тим, що слова мають латинське та 

грецьке походження, і тому за традицією перекладаються саме у такий спосіб.  

Наступними за частотністю застосування є трансформації калькування та 

пошуку функціонального відповідника, 26% та 25% відповідно. Згідно з нашим 

дослідженням, прийом калькування застосовувався як при перекладі всього 

терміна, так і його окремих елементів (неповне калькування), тобто коли один з 

елементів транскодується, а інший калькується: ulcerative colitis – виразковий 

коліт, rheumatic fever – ревматична лихоманка. Що ж до трансформації пошуку 

словникового відповідника, то прикладами цього слугують такі терміни як: 

ringworm – стригучий лишай, tetanus – правець, twitch – судоми, stertor – хрип. 

Значно меншим за відсотковим співвідношенням є застосування 

модуляції (6%) та конкретизації (5%). Прийом модуляції прослідковується по 

відношенню до слів, що використовується не тільки в професійній комунікації 

медичних фахівців, а й в інших сферах людської діяльності Наприклад, слово 

«collapse» перекладається як крах, руйнування, але використовуючи модуля-

цію, попередньо з‘ясувавши зв‘язок між наслідком та причиною, перекладаємо 

його як «спазм». Трансформація конкретизація використовується для надання 

більш точної інформації в тексті перекладу: tricuspid valve – тристулковий 

клапан серця, psychiatric ward – ізолятор в психіатричному відділенні. 

Найменшими за чисельністю є транформації описового перекладу та 

додавання, по 2% кожна. Серед низки медичних термінів найчастіше описово 
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перекладаються лексеми на позначення медичного обладнання, адже одне 

словосполучення синтезує в собі головні ознаки, функції та призначення 

певного пристрою, наприклад, distractor – інструмент для корекції і фіксації 

поперекового відділу хребта, bladder scanner – сканер для вимірювання вмісту 

сечового міхура. Провівши аналіз телесеріалу, ми помітили, що випадків 

перекладу термінів шляхом додавання відносно небагато. Сюди можна віднести 

переклад медичного обладнання та синдроми, де логічним є надати пояснення 

призначення того чи іншого приладу, або ж зазначити якої частини тіла 

стосується певний синдром. Прикладами можуть слугувати наступні терміни: 

scratchy throat – колючий біль в горлі, spasticity – спастичність м‘язів,  

Таким чином, аналіз укладеної на матеріалі серіалу «Доктор Хаус» 

вибірки медичних термінів, дав змогу визначити за допомогою яких саме 

трансформацій здійснюється переклад цих термінів українською мовою. 

Виявлено, що найчастіше зустрічаються лексичні одиниці на позначення 

захворювань та симптомів. Також, дослідження показало, що 

найпоширенішими способами перекладу медичної лексики є функціональна 

заміна, тобто підбір вже існуючого в мові перекладу слова на позначення цього 

ж поняття, а також транскодування. 
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ФУНЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З ОНОМАСТИЧНИМ 

КОМПОНЕНТОМ У АНГЛІЙСЬКІЙ, НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ 

ПУБЛІЦИСТИЦІ 

 

Надточій К.А, 

студентка факультету лінгвістики 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут»  

імені Ігоря Сікорського 

м. Київ, Україна 

У зв‘язку з стрімким розвитком інформаційних технологій та в бажанні 

людей бути в курсі всіх останніх подій, швидким темпом розвиваються та удос-

коналюються засоби масової інформації (надалі – ЗМІ). На даний час існує 

жорстка конкуренція серед сучасних ЗМІ. Оскільки журналісти відображають 

різні сторони життя суспільства, формують і оприлюднюють громадську думку, 

а також пропагують соціальні й культурні явища, то вони прагнуть якомога при-

вабливіше донести інформацію, привернути увагу читача за допомогою різнома-

нітних експресивних засобів, серед яких чільне місце посідають фразеологізми.  

Актуальність окресленого питання зумовлена величезним інтересом та 

неоднозначною оцінкою фразеології серед науковців, багатством, різноманіт-

тям, експресивністю німецьких, англійських та українських фразеологізмів, 

їхнім широким використанням у публіцистичних текстах. 

Однією із найголовніших особливостей сучасної періодики є широке 

використання образної фразеології та ідіоматичної лексики [3, с. 162]. Це 

пояснюється тим, що фразеологічні одиниці (надалі – ФО) надають текстам 

публіцистичного стилю експресивності і мають значний емоційний вплив на 

читача [1, с. 110]. Фразеологізми є не лише одним із невичерпних джерел 

посилення експресивності. Вони збагачують наше уявлення про навколишню 

дійсність, відчутно поповнюють словниковий склад мови. Їхньою характерною 

рисою є те, що вони активно беруть участь у формуванні власного ставлення до 
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подій або теми, яка розглядається. У багатьох випадках добре відчувається при-

сутність автора в тексті, його намір вплинути на читача, змусити спів пережи-

вати, прийняти ту чи іншу точку зору. Нерідко журналісти використовують ФО 

з метою вираження емоційного стану людини (тривога, гнів, радість, страх, 

сумнів, здивування тощо), розкриття її рис характеру. Наприклад: add fuel to the 

fire,  cry crocodile tears, j-n in Weißglut bringen, bleich wіe eine (gekalkte) 

Wandwerden , sich das blaue Herzleid an den Hals ärgern, пекти раків, плакати 

крокодилячими сльозами і багато інших [6, с. 109-112].   

Вживання ФО дуже популярне серед сучасних журналістів, оскільки вони 

також допомагають створювати начебто «живу» картину подій, розкривають 

особливості змісту, передають експресію, внутрішню сутність створених 

образів. Часто в основі образу – представники тваринного світу (take the bull by 

the horns, beat a dead horse, Schwein haben, mir ist ein Hase über den Weg 

gelaufen, wenn Ostern und Pfingsten zusammenfallen, трудитися як бджола, 

упертий як віслюк, голодний, як вовк).  

Наприклад: 

 «Does your social enterprise contain a dead horse?» («The 

Guardian», 23.01.2013);  

 «I‘ve tried to take the bull by the horns in terms of economic 

development within my town» («The Guardian», 28.03.2016);  

 «Людина створена для щастя, як птах для польоту» («Вільне 

Життя +», 12.11.2017); 

 «Брехню точе, обмовляє, неначе собака бреше» («Вільне 

Життя +», 06.07.2018). 

Проаналізувавши велику кількість українських, англійських та німецьких 

періодичних видань, можемо зазначити, що у сучасних ЗМІ представлені ФО 

найрізноманітнішого походження. Це передовсім ФО, створені народом, пов‘я-

зані з традиціями, звичаями та обрядами, а також з іменами королів, письмен-

ників, учених, та з певними реаліями й історичними фактами певного народу 

(baker‘s dozen, send smb. to Coventry, have a bee in one‘s bonnet, King Charles‘s 
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head, be born under a lucky star, peeping Tom, der deutsche Michel, Frau Hole 

schuttelt ihre Betten aus, давати гарбуза, топтати ряст, передати куті меду 

тощо).  

Наприклад:  

 «Apple‘s iPhone bites off more than it can chew» («The 

Guardian», 17.09.2018);  

 peeping toms spying through bedroom windows…» («The 

Independent», 07.08.2016);  

 «Застав депутата Богу молитися, так він і лоба розіб‘є» 

(«Вільне життя», від 23.05.16) 

Чільне місце у публіцистиці посідають біблеїзми, які значно збагатили 

фразеологізмами як англійську, так і багато інших мов світу. Адже впродовж 

віків Біблія була і залишається найбільш цитованою книгою. Тому не лише 

окремі слова, а й цілі ідіоматичні вирази увійшли в англійську мову зі сторінок 

Біблії [5, с. 111]. Як слушно стверджує А.В. Кунін, фразеологізми біблійного 

походження не є застиглими цитатами. У сучасній публіцистиці вони 

обростають варіантами, піддаються змінам, від них можуть утворюватися 

похідні [2, с. 193]. До найбільш поширених варто віднести: forbidden fruit, 

Judas‘ kiss, a prodigal son, loaves and fishes, a doubting Thomas, kill the fatted calf, 

the apple of Sodom, Kreuz tragen , im siebenten Himmel sein, Gott sei Dank, вовк у 

овечій шкурі, зарити талант у землю, іти на Галгофу та багато інших.  

Наприклад:  

 «I have had the opportunity to speak to the people who come to 

Loaves and Fishes» («The Independent» 10.12.2015);  

 «The forbidden fruit of Middle East democracy» («The 

Guardian», 04.01.20018).  

Також використовують багато ФО, які пов‘язані з античною міфологією, 

історією та літературою. Вони також знайшли відображення на сторінках 

періодичних видань різних народів (the golden age, the apple of discord, 

Pandora‘s box, Achilles‘ heel, on the razor‘s edge, the Trojan Horse, kill the goose 
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that laid the golden eggs, the last straw, a snake in the grass, Achillesferse, das 

Damoklesschwert,  Buchse der Pandora, ящик Пандори, Ахіллесова п‘ята, тощо). 

Варто підкреслити, що більшість цих фразеологізмів мають інтернаціональний 

характер, позаяк вживаються і в інших мовах.  

Наприклад: 

 «Pizza is the Trojan horse that opens all the doors to the Italian 

chefs» («The Independent», 17.01.2017);  

 «The sprints remain the extreme razor edge of all athletic 

competition» («The Guardian», 21.08.2016). 

 У британських електронних ЗМІ також широко присутні ФО, запозичені 

з інших мов, що є результатом міжмовної та міжкультурної комунікації: 

французької (appetite comes with eating, return to one‘s muttons, build castles in 

Spain), німецької (blood and iron, between hammer and anvil, speech is silver 

silence is golden), іспанської (blue blood, tilt at windmills), датської (the emperor 

has (wears) no clothes, an ugly duckling), голландської (forlorn hope), китайської 

(lose face), арабської (Aladdin‘s lamp) тощо.  

Наприклад: 

 «Benedict Cumberbatch‘s blue blood and the duel of the French 

dauphins» («The Times», 06.01. 2018). 

Отже, спираючись на вище зазначену інформацію, можемо зробити 

висновок, що ФО активно використовуються у сучасних ЗМІ. Оскільки завдяки 

ФО можна вдало описати багато сфер життєдіяльності людини, різні стани та 

настрій людей, то їх використовують для підсилення та експресивного 

забарвлення у різних періодичних виданнях. Фразеологізми різняться за 

походженням та піддаються різного роду трансформаціям. Вживання ФО дає 

можливість розв‘язати одне з головних завдань публіцистичного стилю – 

поєднати максимальний рівень інформативності з експресивно-емоційною 

наповненістю матеріалу. Досвідчений журналіст використовує фразеологізми 

як один із найбільш ефективних засобів мови, щоб надати текстам образне 

звучання та стилістичне оформлення. 
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 м.Острог, Україна 

Проблема людської екзистенції завжди викликала навколо себе багато різ-

них розмов: то вона в певний час володіла панівним статусом серед мисслителів 

та навіть стала так званою модою, то від неї відмовлялись і критикували за приді-

лення надто великої уваги суб‘єктивності, за існуючий в ній нігілізм та песимізм. 

Навіть самі ж представники цієї філософської традиції неодноразово змінювали 
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свою позицію щодо неї. Тому і не дивно, що про людську екзистенцію існує така 

велика кількість критичних думок, зауважень, досліджень. Але малодослідженою 

залишається проблема людської екзистенції в творчості В. Поліщука. 

Творчий доробок представника авангардизму в українській поезії 20-х 

років ХХ століття Валер‘яна Поліщука дослідники вивчали досить 

фрагментарно. Наприклад, Т.Ковальова досліджувала лише лексико-семантичні 

поля кольоративів в художньому мовленні даного митця і розширення їхньої 

лексичної валентності. Водночас, Т.Скорбач аналізувала сам мовний образ світу 

В.Поліщука в залежності від психологічного типу художника. Інший дослідник  

О.Галич розглядав теоретичні проблеми щоденників митця, А.Біла описувала 

конструктивізм творчості цього поета, а Ю.Ковалів вивчав вже проблеми 

авангардизму  в  творчості В.Поліщука. Однак серед більшості наукових 

розвідок стосовно творчого доробку письменника проводилися в контексті 

вивчення літературного дискурсу других українських письменників, а тому 

комплексних наукових праць, що присвячені творчості митця, наразі бракує. 

Саме тому дослідження питання людської екзистенції в творчості 

В.Поліщука у сучасних дослідженнях відсутні, що й зумовлює актуальність 

досліджуваної проблеми. 

Мета дослідження полягає в висвітленні питання людської екзистенції в 

творчості В. Поліщука. 

Для реалізації зазначеної мети необхідно послідовне вирішення таких 

проміжних дослідницьких завдань: 

- висвітлити суть і філософські інтерпретації екзистенційних проблем; 

- показати зародження екзистенційного потенціалу в творчості В. Поліщука; 

- показати історію екзистенції та сутність екзистенціальної сфери; 

- проаналізувати людську екзистенцію у творчості поетів початку ХХ ст.; 

- охарактеризувати людину у поетичних текстах В. Поліщука. 

Оскільки творча спадщина В. Поліщука відрізняється специфічною 

формою викладу – представлено головним чином у вигляді фрагментарних 

записів, літературних творів і статей.   
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В той же час дослідження людської екзистенції В. Поліщука передбачає 

входження в її понятійну структуру, оперування основними концептами і методо-

логічними засобами, використовуваними самим В.Поліщуком і іншими класика-

ми екзистенціалізму. Мається на увазі перш за все екзистенційно-феноменоло-

гічна методологія, створена М.Хайдеггером і Ж.-П.Сартром на базі творчої 

переробки основних положень феноменології Е.Гуссерля. До основних методо-

логічних принципів екзистенціальної феноменології відносяться: примат 

дескриптивного підходу по відношенню до пояснювального; увага до безносере-

днього емоційно-психологічного досвіду особистості та перетворення його в 

основу онтології; акцентування розуміння людини як онтологічно вільної істоти, 

що вільно здійснює проектування і вибір в рамках «людської ситуації»[3,c.82]. 

Дослідження проблеми буття людини в рамках екзистенціалізму 

здійснюється в парадигмі протиставлення «відчуженого» і «автентичного» 

людського буття, що має істотне значення для адекватної реконструкції 

філософських поглядів В. Поліщука на сутність і призначення людини. 

Екзистенційна концепція В. Поліщука представлена як феноменологія 

двох модусів людського існування, що протиставляються один одному за 

критерієм автентичності, причому модус володіння є спотвореною копією 

модусу буття і являє собою онтологічну базу відчуження [2, c.62]. 

В трактуванні В. Поліщука людина розглядається крізь   культурні та 

ментальні характеристики внутрішньої організації особистості, через ідеальний 

конструкт «проблематичної людини», що репрезентує результати деформації в 

сучасному суспільстві основних буттєвих передумов культури. Без культури 

чоловік завше залишився б диким, окремим, бо він ніколи не міг би зійтись  у 

колектив, не розумів би один одного, душі не розумів би. 

Чоловік смієтьсядругому стає весело,плаче — стає журно, співає бадьору 

пісню — ти сам піднімаєш голову вище, виказуєш почуття захоплення чи 

страху — інші відчувають те саме [1, с.13]. 

Науково-теоретична значущість дослідження визначається недостатньою 

вивченністю у вітчизняній філософській науці творчої спадщини В. Поліщука 
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та, зокрема, його екзистенційної концепції, а також високою актуальністю 

звернення до вивчення його філософії в умовах зростання людського буття в 

сучасному суспільстві. Крім цього, значимість роботи з науково-теоретичної 

точки зору пов'язана з тим, що отримані в ході дослідження результати і 

висновки можуть сприяти розширенню і поглибленню наявних теоретичних 

уявлень про екзистенційний потенціал в творчості В. Поліщука. 
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У лінгвістиці дедалі більшої популярності набуває вивчення повно-

поетичної картини світу загалом та індивідуальної мовно-поетичної картини 

світу (ІМПКС) зокрема. Її складниками є узагальнено-абстрактні універсалії – 

комплекс уявлень, понять  і чуттєвих рефлексій, базованих на колективних 

уявленнях чи засвоєних через індивідуальний досвід. Саме вони забезпечують 

смислотворення й комунікацію в межах певних національних, етнічних, 

територіальних чи соціальних груп. 

Для позначення сукупності інформації про всі наявні риси, ознаки, 
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смисли й символи того чи того об‘єкта використовують термін «концепт». 

Концепт іноді ототожнюють із поняттям, як-от у визначенні С. Аскольдова-

Алексеєва: це мисленнєве утворення, яке в процесі мислення замінює невизна-

чену множинність предметів одного і того ж роду [1, с. 30]. О. Кубрякова розу-

міє концепт як певний окремий смисл, ідею, яка існує в свідомості як оперативна 

одиниця, цілком самостійна й чітко виділена окрема сутність [2, с. 316]. 

І. Голубовська під креслює, що концепт – комплекс культурно детермінованих 

уявлень про предмет [3, с. 108]. Близьким до цього розуміння є тлумачення 

концепту через культурний контекст, яке пропонують К. Зацепін та І. Саморуков. 

Учені визначають це поняття як динамічну й безперервно створювану сукуп-

ність суб‘єктивних уявлень про дійсність, що втілюються й набувають 

цілісності в певному культурному контексті [4].  

Оскільки концептом може бути й окремий смисл, і ціла концептуальна 

структура, яка містить інші концепти [5, с. 36], та зважаючи на те, що концепти 

можуть бути представлені одним словом (прості) й реченнями та 

словосполученнями (складні), власні назви Острог та Острозька академія 

вважаємо концептами, які функціюють у мовно-поетичній картині світу. 

Зокрема поемі-оді «Корона» Анатолія Криловця – це художній концепт, який 

містить концепти «освіта», «університет», «навчання», «наука», «історія» тощо. 

Крім того, зважаючи на історичне й культурне значення Національного 

університету «Острозька академія» як наступника першого вищого навчального 

закладу східнослов‘янських народів – Острозької слов‘яно-греко-латинської 

академії, це стійке поняття не тільки в індивідуальній, а й національній і 

територіальній мовно-поетичній картині світу.  

Мета статті – проаналізувати концепти Острог та Острозька академія в 

ІМПКС Анатолія Криловця. Новизна розвідки полягає в першій спробі 

осмислити власні назви як концепт через історичну й культурну призму, 

опираючись на фонові знання середньостатистичного реципієнта. 

Насамперед зазначимо, що концепт Острог у тих чи тих випадках може 

поглинати концепт Острозька академія, що пояснюємо тим, що університет 
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розміщений на території міста: Повідаю, бо хто ж, якщо не я: / У літі, мабуть, 

дев‘яносто шостім / Ти говорив: «Острог ще засія / Нам сяйвом Академії!». Гово-

рячи про Острог, насамперед варто акцентувати на концептах «час» та «історія», 

що підкреслюють історичність: Поєднуючи часові пласти, / Пророчим зором 

бачив далі й вище або Тут навіть час ходу свою спинив.  / Тоненькі віти вітер 

колихає... Водночас є концепт містить семантику оновлення, на яку вказують такі 

слова: Новий Острог у сяєві краси! / Віддаленіли чвари, біди, іго... / Егей, віки! О 

Костянтин-Василь! / Нам поверта відлуння: «Ігор! Ігор!». Крім самого епітета 

«новий», про своєрідне оновлення, зміну й водночас продовження традицій свід-

чать два останні рядки строфи, адже Костянтин-Василь, князь Острозький засну-

вав прототип нинішнього Національного університету, а Ігор Пасічник – нинішній 

і незмінний ректор із часу відновлення вишу. До речі, концепт «історія» А. Крило-

вець із-поміж іншого реалізує в метафоризованому понятті «коріння», а теперішнє 

(майбутнє щодо протагоніста) – у понятті «корона», співзвучному «крона»: 

Стоїть, цвіте, пишається Острог. / Із кореня, що славен, – буйна крона. / – Я так 

скажу, мій Князю, – мовить Бог, – / За труд натхненний – це тобі корона! 

Важливо зауважити, що А. Криловець у структуру концептів Острог та 

Острозька академія нерідко вміщує концепт святість/богоданність/богообра-

ність, наприклад: По правді ж колись люд острозький жив, / Богобоязний. У 

молитві й праці. Таке смислове навантаження часто прослідковується в авторсь-

ких порівняннях, наприклад: В мертвого життя вдихнув / Ісус по чотирьох днях 

тліну. / Як Лазарю Господь, ти майбуття /славетній Академії дав… У контексті 

І, воскресивши університет, / ти дав зразок держави у державі теж є своєрідна 

алюзія, яка вказує на «богоналежність», зокрема через лексему «воскресивши», 

що апелює до образу воскреслого Христа. Зауважимо, що богоданність, 

богообраність нерідко підкреслюється й в концепті Острог – Над Острогом, 

здається, Бог ступає... Або: Ти нас вперед, історіє, веди. / Начало є, кінця повік 

не буде. / Цвітуть щороку навесні сади, / Й Острог цвіте воскреслий – Боже 

чудо! До речі, у наведеному контексті з‘являється значення перманентності, 

часової тривалості (начало є, кінця повік не буде) та метафоризований концепт 
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весни зі значенням оновлення. Крім того, тут А. Криловець виразно апелює до 

фонових знань, адже Воскресіння Христа (про цей образ ішлося вище) завжди 

припадає на весняні дні, коли нерідко вже цвітуть сади. Принагідно відзначимо, 

що роль ректора університету в окремих випадках А. Криловець гіперболізує, 

прирівнюючи до місцевого месії: Направив ректор і весь Острог… / Це знак 

згори: священики в нас вчаться. / пора християнська. Віра. Бог. / Бояться очі – а 

в труді воздасться. Про тяглість традицій, як складник концепту Острозька 

академія свідчать рядки Ця битва не звичайна, рядова. / Вручає князь хоругву 

нам і славу, у яких зазначена семантика сконцентрована в сполученні слів «пере-

дає хоругву». Зважаючи на історичний контекст, пов‘язаний із особою князя та 

відсутністю конкретного об‘єкта, на якого спрямована дія, убачає тривкість. 

Оскільки Острозька академія – навчальний заклад, то цей концепт містить 

у собі інші, як-от освіта, навчання, мудрість, Наприклад: Славетна Академія 

дала / початок нашій мудрості й звитязі; …Споконвіків із мудрістю в єднанні 

тощо. Цікаво обігрує А. Криловець концепт освіта в рядках Дбайливість – це 

усьому голова. / Основа світу – творчість, не котурни. / І є тривкіші каменю 

слова – / Отож і творчість є літературна. / Є праця гідна – книга і стило. / Бо 

віриш: світ у слові процвітає. На перший погляд, тут немає понять, які б 

указували чи були пов‘язані з цим концептом. Однак фонові знання реципієнта 

про Національний університет «Острозька академія» дозволяють розгледіти 

концепт освіта: літературна творчість – це одна зі спеціалізацій, яку опановують 

у виші студенти-філологи. Отож, фрагмент тексту прочитується як «освіта – 

фундамент світу». 

Отже, Анатолій Криловець у поемі-оді «Корона» використовує власну 

назви Острог та Острозька академія як художні концепти, що містять у собі 

низку інших концептів, зокрема освіта, наука, історія, божественність тощо. 

Література: 
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Лексичний склад мови як невід‘ємна частина етнокультурної спадщини 

народу – відкрита система, яка постійно змінюється внаслідок зникнення з 

ужитку старих слів і появи нових. 

Індивідуально-авторська практика створення нових номінативних оди-

ниць безпосередньо залежить від загальної динаміки словникового складу 

національної мови в певний період її функціювання, від інтра- й екстралінгва-

льних чинників, що стимулюють креативну психолінгвальну діяльність поета 

як носія і творця мови [1]. 

Авторські новотвори репрезентують багатий матеріал у словотвірному, 

функційному й семантичному планах. Індивідуально-авторська лексична 

номінація поетів різних територіальних угруповань перебуває в руслі загальних 

словотвірних тенденцій сучасності.   
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У роботі аналізуємо словотворчість територіальних письменницьких 

угруповань як лінгвістичний феномен. Поети Хмельниччини, Рівненщини, 

Дніпровщини, Буковини та інших регіонів – ідентифікатори своєї поетичної 

території.  

Новотвори територіальних письменницьких угруповань є виразниками 

локальної мовно-поетичної картини світу, за допомогою яких поети формують 

специфічні особливості мови на всіх її рівнях. 

Психолінгвістичні експерименти дають змогу експериментально переві-

рити призначення щодо доцільності/недоцільності використання поетом 

новотвору в певному контексті [2, с. 42]. 

Важливою особливістю психолінгвістичного дослідження є його звернен-

ня до значення нового слова [2].У лінгвістиці аналіз семантики мовного знака 

пов'язаний, передусім із вивченням лексичного значення слова, зміни значення 

мовної одиниці. Вільний асоціативний експеримент дає змогу науковцям дослі-

дити семантику та структуру нового слова поглянути на психологічні особи-

вості мовної свідомості автора та реципієнтів, які беруть участь в експерименті. 

Вільний асоціативний експеримент має велике значення в усіх галузях 

науки сьогодення. Потрібно влучно вибрати методику його проведення задля 

точного розуміння психологічних особливостей респондентів та спроби 

усвідомити внутрішній світ того чи того автора. 

Сучасний етап науки про мову вимагає міждисциплінарного підходу до 

процесів неологізації в мові, тому для проведення асоціативного експерименту 

було визначено групи новотворів різного ступеня оказіональності в слово-

творчості поетів Хмельниччини, Рівненщини та Буковини (за класифікацією Н. 

Г. Бабенко). 

Проведено асоціативні експерименти з учнями, студентами та поетами. 

Такий вибір респондентів дав змогу з‘ясувати асоціативні реакції, зважаючи на 

вікові (підліткові) особливості учнів, світогляд студентів і творчий підхід 

поетів. Вільність вибору, що була надана реципієнтам у цьому експерименті, 

дозволяє виявити різноманітність асоціацій, які виникли у них на слово-стимул. 
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Психолінгвістичний експеримент сприяв дослідженню мовної особистості 

автора. За допомогою цього методу доведено взаємодію індивідуально-

авторських новотворів зі словами в контексті.  

Зважаючи на значні теоретичні напрацювання в галузі створення 

асоціативних і неологічних словників, було укладено асоціативні словники 

АЛН. Ці лексикографічні праці віддзеркалюють життя країни, а особливо, тих 

територіальних угруповань, які ми досліджуємо крізь призму психолінгвістич-

ного сприйняття учнів, студентів  поетів різних лінгвоспільнот. Асоціативні 

словники авторських новотворів виявляють функційно-естетичне наповнення 

нового слова в поетичній мові і є вагомим джерелом для аналізу як індивідуаль-

но-авторської, локальної та загальнонаціональної мовної картини світу.  

З‘ясовано особливості сприйняття реципієнтами лексичних новотворів 

сучасних поетів Хмельниччини та Рівненщини без контекстного оточення; 

простежено особливості в системі –―новотвір‖ – реакція на нього‖.  

Визначено національні й локальні маркери в словотворчості терторіаль-

них письменницьких угруповань. Найрепрезентативнішими тематичними 

групами у лексиконі письменників Хмельниччини, Рівненщини, Буковини є 

назви осіб, найменування об‘єктів живої та неживої природи, здобутків 

людської праці, назви абстрактних понять. Доведено, що новотвори свідчать 

про високу мовну майстерність авторів і є потенційним джерелом збагачення 

словникового складу української мови. 
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Проблема сполучуваності приголосних та голосних фонем у словах 

сучасної української мови посідає важливе місце у сучасній фонології. 

Розв‘язання цього проблемного питання потребує насамперед дослідження 

поєднуваності голосних з приголосними у словах сучасної української мови. 

Дослідження сполучуваності у словах дозволяє визначити їх приналежність до 

певних морфологічних класів, розподілити їх на власне українську чи 

периферійну (запозичену або рідковживану) лексику. 

В українській фонології чітко не виділено способів опису сполучуваності 

фонем у слові. Лінгвістична цінність такого дослідження полягає в тому, наскі-

льки воно повно врахує усі можливі сполуки фонем у словах української мови. 

Сполучуваність фонем уже була об‘єктом вивчення у працях Н. Тоцької 

("Сучасна українська літературна мова: фонетика, орфоепія, графіка, орфогра-

фія"), В. Перебийніс ("Частота і сполучуваність фонем української літературної 

мови", "Повторюваність фонем і структура слова в сучасній українській мові", 

"Дослідження системи фонем української мови структурними методами", 

"Кількісні та якісні характеристики системи фонем української літературної 
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мови"), М. Муравицької ("Частота двофонемних кінцевих сполук сучасної 

української мови"). 

Проте характер висновків, до яких приходять учені, залежить від багатьох 

умов – від фонологічної школи, до якої належить дослідник, від прийнятого 

ним розуміння системи фонем, від джерельної бази та відображених у ній пра-

вил орфографії тощо. Поза увагою дослідників залишилися питання історично-

го розвитку сполучуваності українських фонем, особливості функціонування 

фонемних структур у мовленні [1, c.54]. 

У лінгвістиці сформувалося два погляди на фонетику як науку. Перший – 

фонетика вивчає не тільки природу звуків, а й функцію їх, а другий –   

артикуляційні та акустичні особливості звуків мовлення. Суспільну функцію 

мовних звуків вивчає інша дисципліна – фонологія.  

Лінгвістичний (соціальний, фонологічний) аспект вивчає ролі звукової 

сторони мови з погляду її смислових функцій. Наприклад, звуки [н] і [н‘] здатні 

розрізняти слова (пор. стан і стань), а звуки [а], [у],[ и] можуть розрізняти і 

слова, і форми слів (пор. лак, лук, лик; книга, книгу, книги) [2, c.45]. Такі одини-

ці, що служать для розрізнювання слів і форм слів, називаються фонемами. 

Аналізуючи мовний потік спеціальними способами, неважко переконати-

ся, що ми вимовляємо безмежну кількість звуків. Проте виділяємо тільки ті 

одиниці, які використовуються для побудови й розрізнювання слів. "У живій 

мові, – пише академік Л. В. Щерба, – вимовляється значно більша, ніж ми це 

звичайно думаємо, кількість різноманітних звуків, які в кожній даній мові 

об'єднуються в невелику кількість звукових типів, здатних диференціювати 

слова і їх форми, тобто служити цілям людського спілкування. Ці звукові типи і 

маються на увазі, коли говорять про окремі звуки мови. Ми будемо їх називати 

фонемами". 

Найбільшим протиставленням є виділення голосних і приголосних. В 

українській мові виділяється 6 голосних фонем і 32 приголосних. 

Однією з основних акустичних ознак поділу звуків на голосні й 

приголосні є характеристика джерела звука. Якщо в основі голосних лежить 
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голосове джерело (тобто музикальний тон), то в основі приголосних – 

одночасно голосове й шумове або тільки шумове [3, c.17]. 

Для виявлення фонем тієї або іншої мови необхідно знати, в яких позиціях 

вони зустрічаються. Дистрибуція – це розподіл фонем за вимовними позиціями. 

На фонологічному рівні, як вважають В. Перебийніс і М. Кочерган, 

поняття дистрибуції і сполучуваності збігаються, тобто вони позначають 

безпосереднє оточення фонем і їх звукових виявів. Саме тому, термінонологічні 

сполучення "дистрибуція фонем" і "сполучуваність фонем" можемо вважати 

синонімічними [4, с.234].  

Сильна позиція фонеми – це  положення, де фонеми виразно демонстру-

ють свої смислорозрізнювальні властивості: сом - сам. Слабка позиція – це  

позиція нейтралізації фонем, де фонеми не виконують смислорозрізнювальних 

функцій: сома - сама; нога - нага. 

Сполучуваність фонем української мови вже була об‘єктом уваги 

мовознавців. Уперше цією проблемою зацікавився Є. Тимченко. У "Курсі 

історії українского язика" він проаналізував групи приголосних фонем 

(шелестові групи), виділивши серед них дво-, три- та чотиричленні, спробував 

пояснити причини появи тієї чи іншої сполуки. 

Вивчення сполучуваності фонем пожвавилося у другій половині ХХ сто-

ліття. Окремі аспекти цієї проблеми розглядали такі українські мовознавці як 

І. Ф.Савченко, В. С.Перебийніс, Л. М.Гриднєва,  М. П.Муравицька, Н. І.Тоцька. 

У статті "Фонемний аналіз трифонемних словоформ" І. Ф. Савченко 

ставить таке завдання: "визначити закони поєднуваності фонем у трифонемній 

словоформі сучасної української літературної мови, тобто встановити вже за 

першою фонемою або за сполучуваністю двох початкових фонем, чи є 

трифонемна сполука словоформою чи ні". Авторка розглядає найчастіше 

вживані типи структур, аналізує вживання фонем на першому, другому і 

третьому місці від початку словоформи чи сполуки кожного типу [5, с.40]. 

Однією з найпростіших стастичних моделей функціонування системи 

фонем є встановлення частотних моделей функціонування системи фонем, 
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встановлення частотних характеристик окремих фонем чи груп фонем, 

виділених за певними диференційними ознаками. 

Досліджуємо сполучуваність фонем із початковою голосною фонемою у 

шестикомпонентних дистрибутивних структурах. Умовно позначаємо: О – го-

лосна, Р – зімкнуто-проривна, А – африкат, F – щілинна, N – зімкнено-прохідна. 

Серед шестикомпонентних дистрибутивних структур у словах із 

початковою  голосною фонемою /І/ зафіксовано 9 слів, другим елементом яких 

виступає проривна фонема. Менш чисельними є такі моделі – OPNOPO, 

OPFOON, OPONOP (ікнути, іксіон, ібоніт.). Можливі також варіанти, другим 

компонентом яких виступає щілинна, зімкнено-прохідна та голосна фонема. З 

другою щілинною фонемою зафіксовано 17 слів, з другою зімкнено-прохідною 

фонемою – 30 слів.Також відбувається чергування приголосних та голосних 

фонем, що підтверджує милозвучність української мови. 

Серед шестикомпонентних дистрибутивних структур у словах із 

початковою  голосною фонемою /E/ другим компонентом виступають 

проривна, щілинна і зімкнено-прохідна фонема. З другою проривною фонемою 

зафіксовано 12 слів (OPOPOP,OPOFON, OPONOF). З другою щілинною 

фонемою зафіксовано 12 слів (найчисельніша модель – OFPONP, найменш 

чисельними є такі варіанти – OFOPNO, OFOFOF, OFONOP). З другою 

зімкнено-прохідною фонемою зафіксовано 6 слів. Зустрічаються такі поодинокі 

моделі – ONOFON, ONFOFO, ONOPOP, ONNONO.  

Серед шестифонемних дистрибутивних структур у словах із початковою 

голосною фонемою  /A/ зафіксовано 125 слів. Другим компонентом виступають 

проривна, щілинна, африкат, зімкнено-прохідна та голосна фонема. З другою 

проривною фонемою зафіксовано 37 слів. Найчисельнішими є такі моделі – 

OPONOP, OPOFON.  Менш чисельними є : OPNONP, OPFOPO, OPOPOF.  

Найменше зустрічаються такі моделі: OPAOFO, OPOFAO. З другою зімкнено-

прохідною фонемою зафіксовано 63 слова. Серед них найчисельнішими є такі 

моделі: ONONON, ONONOP, ONFONO. Менш чисельними є такі моделі: 

ONOPPO, ONFNOF, ONPOPO. 
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 Серед шестифонемних дистрибутивних структур у словах із початковою 

голосною фонемою /У/ зафіксовано 164 слова. Другим компонентом 

виступають такі фонеми: проривна, щілинна, зімкнено-прохідна та голосна 

фонема. Третім, четвертим, п‘ятим та шостим компонентом можуть бути усі 

можливі фонеми. Наприклад: проривна, зімкнено-прохідна, щілинна, африкат 

та голосна фонема. Тому у складі цих фонем виступають такі моделі: OPONFO, 

OPONOF, OPONPO, OPONOA, OFONOP, OFONOA, OFONFO, OFONPO, 

ONONON, ONONOF, ONONOP, ONOFON, OOFOOP (уборзі, уперше, 

уперто,убивця, уверху, угайка).  

Серед шестифонемних дистрибутивних структур у словах із початковою 

голосною фонемою /O/ зафіксовано  238 слів. Другим компонентом виступають 

такі фонеми : проривна, щілинна, африкат та зімкнено-прохідна  фонема. 

Третім компонентом часто виступає проривна та зімкнено-прохідна фонема. З 

другою проривною фонемою зафіксовано 82 слова. Серед них найчисельні-

шими є такі моделі: OPOFPO, OPONOF, OPOPOP, OPNOPO. Менш чисельними 

є: OPPNOP, OPFFOP [6]. 

Отже, результати проведеного дослідження дають змогу зробити наступні 

висновки: 

1. Для сучасної української мови найбільш вживаною з початковою 

голосною фонемою /О/ можемо назвати шеститифонемну модель (зафіксовано  

237 слів), а найменш вживаною – шестифонемну модель з початковою 

голосною /E/ (зафіксовано 31 слово). Це доводить милозвучність української 

мови. 

2. Найуживанішими серед шестикомпонентних дистрибутивних структур 

із початковою голосною фонемою є такі моделі: OFNOPO, OFONOP, OFOFPO, 

OFOPOF (з другою щілинною фонемою), ONONOP, ONONON, ONOFPO (з 

другою зімкнено-прохідною фонемою), OPOPOF, OPONPO, OPNOFO, 

OPNOPO (з другою проривною фонемою). 

3. Менш уживаними серед шестикомпонентних дистрибутивних структур 

із початковою голосною фонемою є такі моделі: OPPOPO, OPNOAO (з другою 
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проривною фонемою), ONOAOF, ONOFAO (з другою зімкнено-прохідною 

фонемою), OFNOAO, OFOPNO, OFNOFP (з другою щілинною фонемою), 

OAOPOF (з другим африкотом). 
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Фразеологія – розділ мовознавства, в якому вивчаються лексично 

неподільні поєднання слів. Фразеологією називають також сукупність властивих 

мові усталених зворотів і висловів. Дослідженням фразеологічного фонду 

займалися відомі вітчизняні мовознавці, зокрема М. В. Ломоносов, О. О. Потебня, 

І. І. Срезневський, О. О. Шахматов. 

Предметом вивчення фразеології є стійкі словосполучення двох і більше 

слів, їх семантика, структура, походження, роль у мові, взаємозв‘язок з іншими 

мовними одиницями, зокрема словом і реченням. Фразеологія вивчає фразео-

логічну систему в історичному розвитку та на сучасному етапі. Як і будь-яка 

інша мовознавча дисципліна вона має свої мовні одиниці, які є першоелементом 

фразеології фразеологічна одиниця, або фразеологізм. Загального визнання 

отримали кілька типів класифікацій фразеологізмів, які прийнятні і для 

української фразеології [1, с. 333-334]. 

За семантичною злитістю компонентів розрізняють: а) фразеологічні 

зрощення; б) фразеологічні єдності; в) фразеологічні сполучення (класифікація 

В. В. Виноградова). До них додаються ще фразеологічні вислови (за 

класифікацією М. М. Шанського). В. Виноградов в основу своєї класифікації 

поклав принцип нерозкладності семантичних одиниць.  
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З подальшим розвитком фразеології стали помітні недоліки класифікації В. 

Виноградова, тому М. Шанський виділив фразеологічні вирази – це стійкі зворо-

ти мови, які семантично не діляться і складаються зі слів із вільним значенням, 

але в процесі мовлення відтворюються як сталі мовні одиниці. Тут виділяють 

фразеологічні вислови комунікативного типу (речення). Це прислів‘я, приказки, 

крилаті вислови, народні порівняння. та фразеологічні вислови номінативного 

типу – це мовні кліше, виражені переважно простим словосполученням [2, с. 5-9]. 

Л. Ройзензон виділив п‘ятий тип – фразеологічно суміщені омоніми. 

(махнути рукою, зустрічати хлібом-сіллю, витягнути білий прапор). 

На основі всіх цих класифікацій П. Дудик виділив свою класифікацію: 

1) ідіоми; 2) фразеологічні сполучення; 3) фразеологічні єдності; 4) фразеоло-

гічні вирази; 5) фразеологізовані словосполучення. 

Б. Ларін виділив семантичну класифікацію фразеологічних одиниць у 

плані діахронії. Вона включає перемінні словосполучення, стійкі словосполу-

чення, ідіоми. 

У функціональному аспекті свою класифікацію запропонував С. Гаврин: 

1. Образно-виразні стійкі сполуки, сюди входять метафоричні одиниці 

(пустити червоного півня; гора народила мишу), сполуки з метафоричними 

компонентами, сталі порівняння, евфонізми, сталі гіперболи і літоти, тавтоло-

гічні сполуки. Такі словосполуки використовуються у розмовному стилі, та 

характеризуються емоційністю. 

2. Еліптичні сполуки, що об‘єднують усічені стійкі сполуки слів. 

3. Термінологічні фразеологізми, що охоплюють 2 – та багато компонент-

ні сполуки слів що стосуються науки, техніки, мистецтва, соціалістичний 

реалізм, культ особи. Заміна в них одного з компонентів руйнує конструкцію. 

4. Афористичні фразеологізми, що виражають узагальнюючі висновки (друзі 

пізнаються в біді; буття визначає свідомість). 

5. Контекстологічні сполуки, які ототожнюються із стійкими утворен-

нями, що в класифікації В. В. Виноградова називаються фразеологічними 

сполученнями. 
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6. Ідіоми – всі стійкі словосполуки, що втратили внутрішню форму 

(собаку з'їсти) [3, с. 31-39]. 

У фразеологічному складі сучасної української мови чітко виділяються 

два великі розряди фразеологічних одиниць: 

а) фразеологічні одиниці, структурно співвідносні з реченням, за якими 

закріплюється назва стійкі фрази (порохня сиплеться, урвався бас, сміх бере, 

стріляний горобець); 

б) фразеологічні звороти, співвіднесені з словосполученням, їх називають 

фраземами (пуститися берега, Ахіллесова п‘ята, сам не свій, п‘яте колесо від 

воза); 

в) фразеологічні одиниці, що являють собою поєднання службового і 

повнозначного слів [4, 35-41]. 

У «Фразеологічному  словнику української мови» за редакцією 

Білоноженко В. М., Гнатюк І. С., Дятчук В. В., Неровня В. Н., Федоренко Т. О. 

зафіксовано трикомпонентні  фразеологічні одиниці, у межах яких спостерігга-

ється сполучуваність з різними частинами мови. 

Найпоширенішою моделлю є іменник + прийменник + іменник , таких 

конструкцій нараховуємо 45 (волос у волос, година в годину, день від дня, дірка 

на дірці), тут виступають первинні прийменники, які є дуже поширені не тільки 

в даному фразеологічному словнику. Третім компонентом є іменник переважно 

у називному відмінку. Менш поширеною є модель іменник + сполучник + 

іменник виявлено 27 сполучень (дні і ночі, альфа і омега, душею і серцем). Тут 

виступають лише сполучники сурядності.  Найпоширенішим типом зв‘язку є 

узгодження. 

Дистрибуція з другим компонентом прийменником, показала що 

найпоширенішою моделлю є іменник + прийменник + іменник – 52 випадки, 

(дуля з маком, дірка з бублика, діло в шляпі) тут переважає спосіб зв‘язку слів у 

словосполученні – керування. Наступною є модель  іменник + прийменник+ 

займенник – 3 приклади, (грець з ним) тут також поширене керування, іменник 

+ прийменник + числівник – 2. 
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Сполучення іменник + частка + дієслово є найчисленнішим – 154 

(калачем не заманиш, каші не звариш, мухи не зобидить), а іменник + частка + 

прикметник – 2 (закон не писаний, світ не милий). Можна  зробити висновок , 

що у трикомпонентних фразеологічних одиницях найчастіше виступають 

дієслова дійсного способу та недоконаного виду, якщо розглядати прикметники 

то вони можуть бути лише відносними та якісними. Таким чином я зафіксувала 

лише дві моделі з другим компонентом часткою. Також варто зазначити, що у 

моєму дослідженні переважають заперечні та стверджувальні частки. 

Дистрибуція з другим компонентом іменником є не численною, проте 

зафіксована також. Найчисленніші сполуки є з третім компонентом дієсловом – 

19 (думки колесом заходили, дур голови береться), та числівником – 1. Таким 

чином іменник як другий компонент поширений у родовому та знахідному 

відмінках найбільше, оскільки зафіксовано 8 прикладів, в орудному відмінку – 

5, та у називному – 3. Слід зазначити що перший компонент також виступає у 

родовому, знахідному, орудному та інших відмінках. 

Сполучуваність з другим компонентом дієсловом не є частим явищем, 

проте тут є такі моделі: іменник + дієслово + іменник –10 (очі зайшли слізьми, 

очі метають іскри, очі заходять туманом), іменник + дієслово+ числівник (2). 

Варто зазначити, що дієслово найчастіше виступає у теперішньому або 

минулому часах. Говорячи про іменник як третій компонент, то він найчастіше 

виступає в орудному відмінку ( душа обливається кров‘ю, душа огортається 

жалем) та інших непрямих відмінках [5, с. 20-788]. 

Отже, українська мова має дуже багату фразеологію, яка складається 

впродовж років і виявляє велику стійкість. Фразеологічні вислови – продукт 

мовної творчості народу, вони містять стале і чітке окреслене значення, багато з 

них емоційно забарвлені і художньо оформлені, в них, особливо в прислів‘ях та 

приказках, відбивається глибока мудрість народу. Ознайомившись з методами 

вивчення фразеологічних одиниць та проаналізувавши їх, можна зробити 

висновок про важливість їх використання для розширення бази знань студентів 

з цієї теми. 
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    The peculiarity of the well-developed language is the abundancy of the 

phraseological units. The English language is considered to be rich in idioms, since 

the increasing number of phraseological units reaches a point of 25,000.   

            In the history of linguistics, the science of phraseology came into the focus of 

the scientists in the beginning of the 20
th

 century. The problem of the functioning of 

phraseological units is so versatile, that it goes far beyond the scope of linguistics, 

reaching the sciences of sociolinguistics. The phenomenon of the phraseological units 

was first discovered by Charles Bally‘s as locutions phraseologiques. Later this 

entered the school of Russian lexicology and lexicography, where it was studied by 
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Prof. Kunin, A. Smirnitskiy, N. Amosova. The true nature of the phraseological units 

and its constituents is the chief field of research of such modern scientists as A. 

Cornell, J. Alatis, F. Chitra, F. Hill, L. Grant, A. Naciscione, F. Bauer and D. Lui. 

      Taking into consideration the fact that phraseological units are essential 

elements of the language and its main aim is to enrich the language and to make it 

brighter, it is hard to overestimate their role in the language. Notwithstanding the 

contribution of phraseological units into the language enrichment, their unpredictable 

lexical meaning, special connotation and grammar can easily cause the ambiguity of 

understanding. 

  According to Prof A.V. Kunin, phraseological units have the definite program 

of functioning which is predetermined by their essence [3, p.111]. Some functions are 

inherent in all phraseological units in any conditions of their realization, other 

functions are variable, i.e. peculiar only to some classes of phraseological units. 

Communicative, cognitive and nominative functions refer to the constant functions, 

while stylistic function is realized only in the context, reveling connotative features of 

a phraseological unit [1, P.42-54] 

Functions of phraseological units form two principal kinds of binary 

oppositions, i.e. regular pair oppositions: 1) stylistically neutral functions - 

stylistically marked functions; 2) usual functions - occasional functions [2, P.33-35]. 

   Taking into consideration functional-semantic aspect, Prof. S.G. Gavrin 

singles out the following functions of phraseological units:  

1) the expressively-figurative function (E.g.: ‗to give one the bird‘ (Kingsley Amis, 

p.105); ‗to lend a hand‘ (Kingsley Amis, p.17); 

2) the emotionally-expressional function (E.g.: ‗My word!‘  (Kingsley Amis, p.8); ‗go 

to the devil!‘ (Kingsley Amis, p.85); 

3) the function of speech concision by omitting some components (E.g.: ‗Two can 

play this game‘ instead of ‗Two can play this game as well as one‘) (Kingsley 

Amis, p.189).  

                Considering the above-mentioned classification, all the functions singled 

out by Prof. S.G. Garvin are observed here in the following PhU ‗Like a shot‘ 
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(Kingsley Amis, p.110): 

1) quickly, promptly, at full speed- the intensity function;  

2) instantly, at once- the expressively-figurative function;          

3) very willingly, with pleasure- the function of speech compression. 

                   Contrary to the classification, offered by Prof. Garvin, which covers the 

program of functioning of phraseological units in any conditions of their realization, 

occasional functions are realized in the context when such occasional modifications 

as the function of additional sense, the weakening function or the function of 

specification of meaning take place.  

              The function of speech laconisation is realized by means of proverbs, 

especially short ones. For instance, the proverb ‗prevention is better than cure‘ 

(Kingsley Amis, p.155) has a meaning of ‗an action taken to prevent an illness or any 

dangerous event is wiser and more useful than any action that is taken to reduce its 

harmful effect‘, which is four times longer than the proverb itself so that it is reduced 

for language economy [1, p.42]. 

                 Interjectional phraseological units can perform the compensatory function 

which is realized in the description of strong sincere emotional experience, affect, 

when speech of the subject is complicated and an interjectional phraseological unit is 

the only content of the whole remark. For instance: ‗My word!‘  (Kingsley Amis, p.8); 

‗Touch wood (Kingsley Amis, p.107);‘ Cut it out! (Kingsley Amis, p.231). 

               Summing up, the text genre and the effect a certain author wanted to 

achieve presuppose the functions phraseological units carry out. Thus according to 

Prof. Garvin, we distinguish the expressively-figurative function, the emotionally-

expressional function and the function of speech concision. which are considered to 

be constant, regardless of the context.  

               In addition to the above-mentioned functions, we may observe, that 

proverbs and short idioms are also used to perform the function of the language 

economy or laconisation. The compensatory function is often realized on the basis of 

interjectional PhU which are used to convey strong emotions, such as hatred, 

happiness, grief and fear.   
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Подорожі до Святих місць притаманні всім часам і релігіям. Паломництво 

як подорож до Святих місць з релігійною метою відіграє важливу роль у житті 

людини. Християнська релігія і, зокрема, традиція паломництва до святих 

місць, де зародилася ця релігія, сприяла розвиткові паломницького жанру. 

Улюбленим місцем паломництва українських пілігримів був Єрусалим. Мету 

своїх подорожей паломники вбачали не лише у відвідуванню таких духовних 

центрів, як Віфлеєм, Йорданія, грецькі острови, зокрема Афон, а й у передачі 

сакралізованого часу та простору у своїх творах.  

Актуальність дослідження зумовлена розвитком паломництва як сучасно-

го явища. В останні роки паломництво набирає все більшої популяриності 

витісняючи туристичні мандрівки. Кожне паломництво, особливо для нас 

християн, має особливе значення тому, що подорожуючи християнин-паломник 
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пригадує собі дві речі: з однієї сторони, що він на цій землі є в подорожі, тобто 

його життя або життєвий досвід є просто мандрівкою-подорожжю, а з іншої 

сторони, що напрямок в якому він рухається, це не є щось невідоме, незнане, 

безлике, але це є Хтось, Хто чекає на Нього. Тобто на кінці своєї життєвої 

дороги, своєї мандрівки завжди знаходить Когось Хто його очікував. 

Серед українських медієвістів, які досліджують паломницьку прозу, 

доцільно відмітити праці архієпископа Ігоря Ісіченка, зокрема посібник 

«Історія української літератури: епоха Бароко XVII–XVIII ст.», Проте варто 

наголосити, що найкращим дослідником цієї галузі є Петро Білоус. Його 

монографія «Тяжіння Святої Землі: Українська паломницька проза». 

Отже, «сакральне – сама широчінь» (визначення М. Еліаде). Сакральний 

час протистоїть буденності. Так для віруючих в Ісуса Христа найсвятішим 

часом є Різдво Христове. Священний час в розумінні людей співвідноситься з 

Вічністю. Відмінним до сакрального часу є мирський, тобто такий, що не має 

релігійного значення [4, с.36]. 

Феномен сакрального охоплює усе, що, згідно з ученням церкви, наділене 

Божою Благодаттю (церковні таїнства, предмети релігійного поклоніння, речі, 

які належать до релігійного культу тощо). Сакральне завжди релігійно 

освячене. В історичному контексті – в процесі переходу від «релігії закону» до 

«релігії спасіння» – сакральне інтерпретується як «святе», набуваючи чітких 

етичних характеристик [3, с.562]. 

«Священний час за самою своєю природою повторюваний», релігійне 

свято чи літургійний процес не твориться кожного разу як унікальне явище, а є 

реактуалізацією події, що відбулася в минулому. Беручи участь у святкуванні 

людина повертається в минуле, вона переходить з світського часу у священний 

(сакральний), у час коли це подія відбувалася. Сакральний час не є тотожним 

мирському часові, він не має ні початку, ні кінця [1, с.37]. Саме тому ми 

святкуємо релігійні свята не раз на 5 чи 10 років, а щорічно. 

Для українського світобачення час є лінійним. Народження Ісуса Христа 

відбулося в історії один раз, і ця подія поклала початок новому літочисленню. 



49 
 

Про час певної події в Україні говорять: ―такий-то рік від Різдва Христового‖. 

Так само один раз має відбутися і Страшний Суд, кінцева точка християнського 

хронотопу. Найважливіша часова вісь у християнському світогляді – це вісь, 

яка з‘єднує теперішній час з вічністю [2, с.8]. 

Отже сакральний час – особливий час для віруючої людини, який повторю-

ється і дозволяє таким чином людині бути співучасником дій, які творилися в 

той час. Релігійна людина «не прагне усвідомити час – вона його переживає» [7, 

с.473]. Тобто цей час є важливішим та ціннішим ніж теперішній або майбутній. 

У паломницьких творах час протягом мандрівки набуває значення спасіння. У 

ходіннях також розмежовується сакральний та буденний час. Де перший відпо-

відає перебуванню на Святій Землі, а наступний відображає саму мандрівку. 

М. Еліаде у праці «Священна та мирське» для того, щоб показати 

відмінність між цими просторами подає приклад церкви у місті: «Для віруючої 

людини ця церква належить не вулиці, на якій вона стоїть, а іншому простору. 

Двері, що ведуть до церкви, є виходом у неперервність. Поріг, що розділяє ці 

два простори, вказує одночасно і на відстань між двома способами буття, 

світським і релігійним. Він є також і межею, кордоном, що відокремлює і 

протиставляє два світи, і парадоксальним місцем, де ці світи зустрічаються, де 

можна перейти зі світу мирського у Світ священний» [4, с.14]. 

Існують різні методи визначення місць святими. Так визначити сакраль-

ний простір можна за допомогою знаків, до появи яких не була залучена 

людина.  

 «Житіє и хожденіє Данила, Руської землі ігумена» є першим палом-

ницьким твором Київської Русі, в якому автор в деталях описав перебування в 

Палестині в 1106 і 1108 рр. 

В «Хожденії» вирізняють вступ, опис маршруту подорожі, опис 

палестинських святинь, епілог та опис великоднього богослужіння на Гробі 

Господнім із чудом пасхального вогню. Автор відтворює особивий в Святій 

Землі зв‘язок Старого та Нового Завіту, повну історію спасіння, від Авраама з 

його переселенням до Ханаану й до літургійного життя сучасної Церкви. Він 
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прагне позбутися самодостатності індивідуального чинника в подорожі задля 

того, щоби втілити в тексті універсальні християнські чесноти. Опис Святої 

Землі потребує чистих очей віри, тобто узалежнює комунікативні механізми й 

творчі інтенції від практичного визнання віри [5, с.282]. 

«Значне місце в композиції «Хожденія» займають апокрифи та легенди, 

уривки зі Святого Письма, роль яких – пов‘язати, співвіднести побачене з 

відповідними місцями старозавітної і новозавітної історії. «Осередок цих 

оповідань творить особа Ісуса Христа» [1, с.184], – зауважував М. Возняк. 

В описі святих місць Данило дотримується детальності та точності, щоб 

достовірно та правдиво відтворити живе враження. Щоб досягнути цього Да-

нило не лише спостерігав за святинями візуально, він підходив до кожної з них 

та доторкався. Заради того, щоб відчути святиню Данилові нерідко доводилось 

прикладати зусиль. Як пише В. Перверзєв, - «У своєму прагненні опинитися у 

відчутній близькості до кожної біблійно-християнської святині Даниїл 

невтримний, виявляв надзвичайну впертість, відвагу і  винахідливість» [6, с.47]. 

У творі Данило намагався уникати опису своїх емоцій, зосереджуючи всю 

увагу на християнських святинях. 

Завдяки простоті та точності розповідь руського паломника швидко стала 

улюбленим читанням. Нерідко паломники використовували її як своєрідний 

довідник. 

І. Франко, назвав  «Хожденіє»  книжкою, що стала «цікавою лектурою 

для простих людей, а для дослідника являється не лише важним причинком для 

топографії тодішньої Палестини та суміжних з неб країн, але також одним із 

найкраще написаних творів староруської літератури задля своєї простоти, 

ясності стилю і точності в малюванні речей...» [8, с.112]. 

Головна мета і зміст твору визначаються описом святих пам‘яток. 

Фактично у творі кожен феномен описується за схемою: подія – святиня – 

локус – словесний супровід. Л. Левшун називає це «топосом», який дорівнює 

літургічному символу. Відтак, "ходіння як жанр християнської нижності 

зводиться до відтворення топосів Святої Землі. Можна сказати, що Свята Земля 
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у зображенні Данила виглядає наче певна впорядкована сукупність 

християнських «літургічних символів», тобто – як вівтар вселенського Храму, 

який стоїть на мощах мучеників і сповідників, але насамперед – на святій Крові 

Самого Господа" [3, с.110]. 

  Отже, у паломницькій києворуській прозі простір і час виявляється в 

двох вимірах, які протистоять один одному: сакральному, тобто священному та 

буденному – мирському. Священний час характеризується повторювальністю 

та співвідноситься з часом у якому відбувалися події пов‘язані з життям Ісуса 

Христа, Його Матері та учнів. Сакральним максимумом для кожного 

християнина і для паломника зокрема є Єрусалим. Саме тут прояв священного 

досягає найвищої межі. Так, Данило у своєму творі називає Єрусалим «святим 

градом». Перебуваючи на Святій Землі, пілігрими відчували не лише 

присутність Бога, але й Божу благодать на собі. Це чітко доводять слова Данила 

про те, що «Божою благодаттю був пильнований і силою вищою наснажений». 

Отже, паломники описували не лише те, що бачили навколо себе, а й 

перебуваючи в стані Божої ласки вони змогли передати сакральний простір 

крізь призму географічного. Ми вважаємо, що у творах паломницької прози 

мирське підпорядковується сакральному.  

«Житіє и хожденіє Данила, Руської землі ігумена» послужило не лише як 

твір, у якому читач мав змогу віднайти інформацію про Святу Землю, але і як 

зразок для наслідування для наступних творів цього жанру («Апологія 

мандрівки до країв східних» Мелетія Смотрицького, «Перегринація,  или 

Путник» Варлаама Ліницького, «Мандри по Святих місцях Сходу з 1723 по 

1747 рік» Василя Григоровича-Барського). 
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Дослідження окремих лексем покращує та поглиблює літературознавчий 

аналіз твору, допомагає встановити мовну та концептуальну картину світу 

середньовічної людини. Завданням доповіді є продемонструвати як аналіз 

системи лексем може бути використано у ході літературознавчого дослідження. 

Сучасні філософи (Г. Брутян [1], Р. Павиленис [2]) та лінгвісти 

(Валентина Постовалова [3], Вероніка Телія [4] та ін.) розмежовують мовну й 

концептуальну картину світу. Вони зазначають, що концептуальна картина 
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світу – це не лише система понять про сукупність реалій довкілля, але й 

система смислів, втілена в ці реалії через слова-концепти; мовна ж картина 

світу – це система взаємопов'язаних мовних одиниць, що відбиває об'єктивний 

стан речей довкілля і внутрішнього світу людини. Концептуальна картина світу 

існує у вигляді концептів, які утворюють концептосферу, а мовна картина світу 

– у вигляді значень мовних знаків, які утворюють сукупний семантичний 

простір мови. Більшість учених уважає,  що концептуальна картина світу 

багатша, ніж мовна, оскільки у її творенні беруть участь різні типи мислення, і 

не все пізнане людиною набуває словесної форми, не все відображається за 

допомогою мови, і не вся інформація, яка надходить із зовнішнього світу, 

знаходить вираження у мові. Концепт водночас – і форма поняття, і його ідея, 

втілена у словесних образах буття. Тим самим концептуальна картина світу – 

це не лише система понять про сукупність реалій довкілля, але й система 

смислів, що втілюються у ці реалії через слово-знак і слово-концепт. 

Різновидами концептуальної картини світу вважаються наївна, наукова, 

культурна, релігійна та ряд інших спеціальних картин світу [5, с. 293].  

Сучасна медієвістика пропонує нам кілька таких спроб встановити мовну 

картину світу середньовічної людини на основі вивчення системи лексем. 

Розглянемо кілька цікавих медієвістичних досліджень. 

Ірина Багмут у праці «Ієрархія лексем у польовій структурі», аналізуючи 

одиниці загального значення, зробила спробу з‘ясувати ієрархічні відношення і 

структурно-семантичні особливості центральних одиниць, які творять ядро 

лексико-семантичного поля. Вона здійснила аналіз на матеріалі лексем, які є 

членами лексико-семантичного поля звуконайменувань. Дослідниця вказала, 

що польова організація лексики у мовній свідомості людини підтверджена 

нейрофізіологічними та психолінгвістичними дослідженнями [6].  

Альбіна Ковтун, досліджуючи релігійні лексеми, наголошує на тому, що 

творення полісемії лексем з необразними релігійними значеннями як індикатор 

рівня взаємовпливу існує у світській та сакральній сфері. Дослідниця визначає 

продуктивні шляхи семантичних змін: формулювання релігійних значень у 
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загальновживаних лексемах, що викликано звуженням первинних значень, 

появу нових релігійних значень із вже відомих та утворення нерелігійних 

значень у релігійно-термінологічних лексемах через розширення релігійних 

значень. Авторка спирається на працю «Історія української мови. Лексика і 

фразеологія» де зазначено, що загальним рушієм розвитку лексичної системи 

кожної мови є постійно напружена рівновага її компонентів, яка виявляється в 

опозиції „значення слова – синтагматичні можливості слова‖ [7, с. 661].  

 Ковтун наголошує на тому, що дослідження загальних тенденцій 

розвитку українського релігійного слова передбачає пошук таких лексем, від 

яких через універсальні семантичні переходи утворено прямі чи опосередковані 

семантичні деривати. На периферії системи, окрім лексем, залишилася досить 

велика кількість значень, які мали перспективу стати омонімами, але такими не 

стали. Скажімо вихідне значення лексеми віра – це "правда, істина": давньо-

верхньонімецька wâra ж. „правда, вірність, милість‖, д.-в-н. wâr „правдивий 

,правильний‖, д.-ірландська fír „правдивий, істинний‖, лат. vērus „істинний, 

правдивий‖. У пам‘ятках Київської Русі, крім первинного значення „правда, 

істина‖, за лексемою вѣра/віра словники фіксують похідні: „упевненість‖, 

„присяга‖, „довір‘я‖, „усвідомлення Божого закону‖, „релігія‖ [8, с. 86-102].  

Ганна Межжеріна у праці «Концепт поняття ―вірність/невірність христи-

янському вченню»: семантика давньоруських лексем XI-XIII ст.», розглядає 

експлікацію мовної картини світу часів Київської Русі. Вона окреслює розгляд 

матеріалу конкретним хронологічним зрізом, а саме XI-XIII ст. Наводить 

оцінку київського митрополита Іларіона щодо ролі християнства в духовному 

відродженні Київської Русі, яку він надав у творі «Слово про закон і 

благодать». Авторка досліджує іменники і прикметники, які моделюють 

концепт – поняття «вірність/ невірність християнському вченню». Дослідниця 

наголошує на тому, що лексеми, які формують семантичний обсяг концепту, є 

рівноправними, серед них немає домінант, семантичне навантаження розпо-

діляється між усіма іменниками та прикметниками, кожний з яких, більшою або 

меншою мірою реалізує певну ідею за допомогою всієї семантичної структури 
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або її частини. На її думку, іменники та прикметники, які моделюють концепт-

поняття «вірність/невірність християнському вченню», не були предметом 

системного дослідження істориків мови, цей концепт є за своїм складом 

суб'єктивно-ад'єктивним. У його реалізації беруть участь такі іменники: 

боголюбьць, богоносица, богоносьць, богочьтьць, моученикъ, постьникъ та ін. І 

прикметники: благочестивыи, благыи, блаженыи, богоблаженыи, богобоиныи, 

богозаконьныи, богомудрыи та ін. [9, с. 25-41].  

У працях досліджуються не лише окремі концепти, а й загальні значення 

лексем, які стосуються актуальних тем. Для того, аби розмежувати основні 

поняття, потрібно визначити головні концепти: добро і зло. 

Знання про систему лексем або концепти які були отримані на основі 

давньоруського текстологічного матеріалу можуть бути використані в 

літературознавчому аналізі давньоруських текстів.  

Якщо ми зберемо в систему всі лексеми якими названі вороги у творах 

татаро-монгольського циклу ми побачимо втілення концепту «вірність/невір-

ність», а точніше його негативного полюсу, тобто невірність по відношенню до 

татар. Таким чином, ми відновлюємо картину світу середньовічної людини, яка 

постраждала від навали і яка сприймає татар передусім як невірних, як було 

зазначено в окремих працях.  

Отже, дослідження системи лексем значно покращує літературознавчий 

аналіз. 
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Throughout the history translation has played a vital role in almost every aspect 

of society. Since medieval times translators have been of great help in the 

development of languages, shaping national identities and forming intercultural 

relationships. Since culture greatly influences the language, conveying the sense of 

the message should be done taking into account the differences in people‘s thinking, 

beliefs and worldview. In order to find the way to overcome this ―gap‖, some 

translation strategies were determined, domestication being one of them. 

The research aim is to establish the peculiarities of applying domestication 

strategy when translating American realia, to study different types of transformations 
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and their role in transmitting the message to the target audience, to prove the 

importance of the discourse text analysis and to describe the difficulties that may 

occur in the process of translation of specific units of American lexicon. 

Since the paper is focused on studying American realia in the cinema 

discourse, the data sources are represented by the scripts of Melissa&Joey series and 

the video versions of the episodes in English and Ukrainian. 

According to Safa M. Elnaili, domestication means translating a text closer to 

the target reader`s language and culture [2, p.V]. As any translation strategy, it 

presupposes the usage of various transformations without which the translation can 

be performed unfaithfully. 

Transformations used in the process of translation can be divided into 3 

categories: lexical (formal lexical transformations: practical transcription, 

transliteration, traditional reproduction, loan translation and lexical and semantic 

transformations: generalization, substantiation, differentiation, modulation), 

grammatical (transposition, replacement, addition, omission) and lexical and 

grammatical (antonymic translation, total reorganization, compensation) [1, pp.144–

148]. The prevailing number of transformations used belong to the lexical category, 

with generalization being one of the most frequent transformations.  

Generalization is used to give the audience a generalized idea, without any 

reference to the source language (SL) realia. This technique is applied in case the 

realia should not be understood by the target language (TL) audience. In 

Melissa&Joey series the following example of generalization was found. 

―There‘s nothing sexy about boring suits with a blackberry‖ – ―У костюмах 

та смартфонах немає нічого сексуального‖. As far as the Blackberry phone is not 

common in Ukraine and is unknown to the majority of Ukrainian audience, the word 

was generalized without any loss in meaning.  

With domestication strategy, the text under analysis underwent a number of 

grammatical changes; transposition was the most used in the process of translating 

American realia in particular. This way of translation can be found in the sentence 

represented below.  
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In the sentence ―You‘re not dressed up anyway if you‘re just going to a city 

council meeting‖ – ―Навіщо так виряджатися на зустріч у міськраді?‖ the realia 

is translated via changing the word order within the noun-phrase. Moreover, to 

provide adequate grammatical and sounding form addition of ―y‖ preposition was 

used in translation, as the rules of Ukrainian grammar require. 

Another way of achieving a faithful translation through the domestication 

strategy is lexical and grammatical transformations. The ones used in the process of 

translation of the given cinema discourse text include antonymic translation, 

compensation and total reorganization, the last being the most common. 

Compensation often takes place when dealing with metrical systems. As 

Ukrainians are not used to Fahrenheit or inches, some measures cannot be clear for 

them. Though in the sentence ―Listen guys, reheat that at 300F°‖. – ―Підігрівайте 

при 150 С°‖ the usage of this or that metrical system in translation does not change 

the sense dramatically, for the Ukrainian audience Fahrenheit was substituted by 

Celsius to sound more natural. As these are two different systems, the numerals are to 

be changed as well. It is when compensation takes place. 

To sum up, in the process of translating American realia into Ukrainian via 

domestication, mostly lexical transformations were used (approximately 56%). 

Grammatical transformations were less common – approximately 23%. The least 

common were lexical and grammatical transformations, compensation still being one 

of the most frequent.  

The problem of domestication is a burning issue in contemporary linguistics 

and thus further research on the choice of transformations and their influence on the 

target language text is required.  
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Мова – це знакова система для позначення всього культурно-історичного 

досвіду людства. Мовлення – це матереалізоване мислення, яке доволі часто 

навіть не усвідомлюється [1, с. 39-40]. Мовлення кожної окремої людини і 

народу загалом – це продукт і процес матереалізації і передачі його культурно-

історичного досвіду, в тому числі – системи цінностей. В ході історичних 

подій, з набуттям нового історичного досвіду змінюються мова й мовлення: 

з‘являються нові слова та вирази для позначення нового досвіду, старі слова та 

вирази набувають нових значень, старі слова та вирази використовуються для 

позначення тих самих значень уже трансформованих, змінених понять, старі 

слова та вирази вживаються по-новому, в нових ситуаціях. Тобто весь досвід 

людини відбивається у її мовній картині світу [2]. В ході культурно-історичних 

подій зазнає змін і система цінностей. 

Слова та вирази семантичної опозиції «beautiful» - «ugly» слугують для 

вираження естетичної оцінки, їх використання репрезентує  естетичні цінності 

конкретного народу чи спільноти та конкретної людини. М.М.Болдирєв 

визначає естетичну оцінку об‘єкта як раціональну оцінку відповідності об‘єкта 

задекларованому шаблону [3]. Виділивши конкретні критерії краси, можна було 
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б визначити, чи відповідає певний  об‘єкт шаблону, і на основі оцінних суджень 

людини про цей же об‘єкт, виявляти її систему естетичних цінностей.  

Естетичні цінності кожного народу виникають з поняття «краса», яка 

традиційно вважається однією з головних цінностей, поряд з добром, правдою і 

справедливістю. Підтвердженням цього є те, що у оцінне естетичне судження 

вбудована вимога, щоб інші суб‘єкти оцінювання прийшли до такого ж 

висновку. Тобто таке судження виражає ствердження про взаємо-суб‘єктивну 

цінність, відхилення, відмінність якої спричиняє конфлікти і суперечки, 

оскільки відрізняється від засвоєного естетичного шаблону [4]. Л.О. Чернейко 

також пов‘язує естетичні оцінки з параметрами «прекрасний/потворний» і 

поняття норми. Думки про походження раціональної оцінки з опозиції «норма/ 

відхилення від норми» дотримуються В.В. Сініцина й Г.В. Піскурська [3]. 

Питання про об‘єктивність та сутність краси давно хвилює філософів. 

Глибоко у це заглиблюватися не будемо, викладемо тільки концепцію, яку ми 

вважаємо правдоподібною. В кінці 18-ого століття цією темою, займалися 

Д.Юм та І.Кант, які згодні в тому, що смак та здатність помічати і відчувати 

красу є, в основному, суб‘єктивні, а відчуття краси виникає з переживання 

задоволення, яке не пов‘язане із зацікавленістю, вигодою, бажанням, до чи 

після сприйняття об‘єкта [5, 4].  

Використання мовно-мовленнєвих засобів визначається метою здійснення 

мовлення та суб‘єктивною картиною світу мовця, що відображується у мовній 

картині світу мовця. І хоча естетична цінність одна – «краса», вона як і інші 

цінності, сформована у концептуальній та мовній картинах світу за принципом  

протиставлення двох протилежних і суперечливих ознак чи явищ [6]. Цей 

принцип зумовлений когнітивним механізмом опозиції, і спричиняє бінарність 

ментальних явищ та процесів, без якої неможлива цілісність сприйняття будь-

якого об‘єкту, процесу, чи явища [6, 7]. Когнітивний механізм опозиції 

зумовлює репрезентацію понятійного поля «краса» через оцінні конструкції 

бінарних концептів «beautiful» та «ugly», для яких поняття «краса» виступає у 

ролі архісеми, завдяки  якій об‘єднуються у єдину систему. Оскільки бінарність 



61 
 

концептів зумовлена когнітивним механізмом опозиції, такі концепти ще 

називають «концептами-опозиціями», «дихотомічними концептами», або ж 

один з них називають «антиконцептом» та «антонімічним концептом» [6].  

Проте доволі часто слова та вирази семантичної опозиції «beautiful» - 

«ugly» виражають судження, пов‘язані не тільки з естетичною оцінкою, а й з 

моральною оцінкою: прекрасне асоціюється з хорошим, високим, а потворне з 

поганим, низьким, хоча буває й навпаки [8, 9].  

Крім того, вибір засобів для оцінних конструкцій залежить від типу 

об‘єкта, що оцінюється. Кант визнає, що для деяких об‘єктів визнання їх як 

красивих залежить від типу об‘єктів, в той же час деякі абстрактні об‘єкти 

можуть бути красивими незалежно від того, до якої групи об‘єктів або 

«концепції» вони належать [4].  

Оцінка може бути цілісною і ціннісним підсумком, тоді вона називається 

загальнооцінним значенням. А може виражати судження тільки щодо певного 

аспекту об‘єкта, що оцінюється, тоді вона називається частковооцінним 

значенням. Н.Д.Арутюнова класифікувала аспекти частковооцінних значень, 

розподілила їх у сім розрядів та три групи. Згідно з її класифікацією, розряд 

естетичних оцінок входить до групи сублімованих оцінок, і в основі має синтез 

сенсорно-смакових, інтелектуальних психологічних та емоційних психологіч-

них оцінок, а самі вони позначають емоційні й ментальні враження від 

сприймання [3]. Відповідно, естетична оцінка виражає ставлення стосовно 

одразу декількох аспектів, один із яких, може бути домінуючим. При цьому 

оцінки різних аспектів можуть протиставлятися, суперечити одна одній [10]. 

Наприклад, літаки-винищувачі запросто можуть викликати захоплення своїми 

характеристиками і виглядом, проте викликати жах при усвідомлені їх 

призначення. 

Оцінна рамка складається з суб‘єкта оцінки, об‘єкта оцінки, мотивів 

оцінки, оцінних предикатів та засобів вираження оцінки [11]. На нашу думку, 

важливо ще виділити адресата оцінки, оскільки оцінка – це повідомлення, 

елемент акту спілкування, яке потребує двох учасників, як мінімум. У роботі 
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С.В.Козака крім названих елементів структури виділено: предмет оцінки 

(співрозмовника), оцінну шкалу та оцінний стереотип (еталон, зразок норми), 

хоча відсутній елемент «засоби вираження оцінки» [12].  Естетична оцінка, як і 

будь-яка інша, висловлюється з певною метою, має прагматичний аспект, 

зазвичай це вплив на адресата. Адресат оцінки зумовлює і підбір слів для 

вираження оцінки, наприклад, при повідомлені оцінки одного й того ж об‘єкта 

оцінні конструкції для різних вікових груп або статі можуть різнитися. Тобто 

оцінні конструкції залежать не тільки від мовної картини світу суб‘єкта оцінки, 

а й від мовної картини світу адресата оцінки. І іноді мотив висловлювання 

оцінки може призводити до використання слів та виразів семантичної опозиції 

«beautiful» - «ugly» для маніпулювання свідомістю адресата, через це оцінка 

втрачає будь-яке характеристику об‘єкта, залишається лише предикат, 

зумовлений мотивами суб‘єкта оцінки. Таких прикладів можна повно знайти у 

рекламі.  

Естетична оцінка може бути абсолютною, коли об‘єкт оцінки порівню-

ється з задекларованим шаблоном, та порівняльною, коли порівнюються між 

собою два об‘єкта оцінки [10]. Для вираження оцінки використовується 

інтенсифікатори та деінтенсифікатори [12].  

Опозиція «beautiful» - «ugly» має трьохкомпонентну структуру, оскільки 

заперечення однієї ознаки не означає наявність іншої, заперечення одного 

судження не утверджує протилежне судження [13, 14]. Наприклад, 

виловлювання «John is not beautiful» не означає, що «John is ugly»; «Jane is 

prettier than Jan» не означає, що «Jane is pretty» та «Jan is not pretty».  

Таким чином, естетична оцінка виражається опозицією «beautiful» - 

«ugly», структурними елементами якої є: 

• норма,  

• позитивна оцінка відхилення від (перевищення) норми, 

представлена концептом «beautiful»,  

• негативна оцінка відхилення від норми, представлена концептом 

«ugly». 
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Художні тексти англійською мовою багаті на вміст різноманітних 

стилістичних засобів. Їх використання дозволяє реалізувати увесь спектр 

особливостей мови та її потенціал. До лексичних інструментів стилістики 

належать метафора, метонімія, іронія, епітет, гіпербола, оксюморон тощо. У цій 

роботі розглянуто особливості вживання оксюморону в англійській мові, його 

структурні характеристики, способи передачі іронічних, гумористичних, та 

емфатичних конотацій шляхом поєднання двох слів з протилежним значенням.  

Тлумачення терміну "оксюморон" також має суперечливий характер, 

тобто, складається з двох взаємовиключних понять. Термін походить з 

грецького "oxys"  (гострий) та "moronos" (тупий, нудний) [1, c. 69]. 
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Оксюморон – це літературний прийом, що полягає у поєднанні 

протилежних або суперечливих слів чи понять задля створення риторичного 

ефекту. В англійській мові прикладами оксюморону можуть бути такі 

словосполучення: despairing hope, tender cruelty, glad mourning, sad joy [2, c.82]. 

До використання цього літературного прийому часто вдаються 

письменники, щоб передати більш глибокий зміст повідомлення, його емоційне 

наповнення. У більшості випадків оксюморон вважається художнім засобом, і, 

за умови правильного використання, може впливати на думку читача та 

виражати ідеї, котрі не обов‘язково мають бути чітко прописаними. 

Зі структурної точки зору, оксюморон будується на основі низки 

встановлених шаблонів. Зазначається, що оксюморон може існувати на рівні 

лексичної одиниці, у такому випадку існує дві форми [2, c. 91]: 

1. Слово-оксюморон складається з незалежних елементів, наприклад: 

Warm - cold, before – after, always – never;  

2. Слово-оксюморон складається з двох залежних елементів з 

протилежним значенням, котрі при поєднанні створюють єдине слово: 

Spendthrift, bridegroom, butthead, bittersweet; 

Також оксюморон може реалізуватись у вигляді словосполучень. Можна 

виділити наступні синтаксичні структури творення оксюморону [2, c. 94]:  

1. Adverb + adjective: 

"Painfully beautiful she was in her red dress". 

2. Adverb + verb:  

"I silently scream for help. That never seems to come". 

3. Verb + adverb:   

"Aah! Perhaps he will fall upward". 

4. Adjective + noun:   

"Parting, such sweet sorrow, right?". 

5. Adjective + adjective: 

"I bet it got pretty ugly when they split up". 

6. Noun + noun: 
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"Some student teacher is taking over his class for him, which probably means she'll 

make the whole class into a study hall". 

Оскільки об‘єктами опозиції оксюморона можуть виступати не форми 

слова, а їх значення, тому і структурні моделі можуть бути більш гнучкими, 

аніж зазначені вище. Наприклад, це може бути фразовий оксюморон [3, c. 64]: 

1. Subject vs. predicate: 

"A joke is an extremely serious issue".  

2. Subject vs. predicative:   

"We're busy doing nothing". 

3. Subject vs. object: 

"The greatest hate springs  from the greatest love ". 

Отже, можна зробити висновок, що стилістична роль оксюморона в 

англомовних текстах має особливе значення, адже допомагає передати 

гумористичні та парадоксальні відтінки значення. В англійській мові цей 

художній засіб реалізується з допомогою низки синтаксичних моделей на рівні 

слова, словосполучення на фрази. За умови доречного використання, 

оксюморон може чітко і всебічно передати мовленнєву інтенцію автора та 

створити бажаний вплив на читача. 
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