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SECTION 10. CULTURAL STUDIES 

SUBSECTION 6. Theory and history of culture
Tatiana Martynyuk

Doctor of Arts, Professor,  
Head of Artistic Disciplines and Teaching 

Methods Department, State Higher 
Educational Establishment  

«Pereyaslav-Khmelnitsky State 
Pedagogical University  

named after Grigoriy Skovoroda «

ABOUT THE CONTENT OF COLLECTIVE MONOGRAPH “HISTORY,  
THEORY AND PRACTICE OF MODERN HUMANITIES” (PREFACE)

The recently published a collective monograph “History, Theory and Practice of 
modern Humanities (Edited by T.V. Martynuk, N.V. Ignatenko) [2]. While choosing the 
theme of our collective research, we thought about the role of the Humanities in the special-
ist training of the 21st century. It is the time when the information flow increases rapidly 
and the level of knowledge becomes higher. These factors encourage the consumers to re-
spond to changes very quickly, to solve many professionally oriented problems. Nowadays, 
the status of the Humanities as a discipline and as a part of the educational process, attracts 
the attention of scholars, who research different aspects of this phenomenon. Specific at-
tention is paid to the ontological perspective, as well as to the purpose – to identify the hu-
man being’s features, which are important for the survival in modern multicultural world 
(O. Demidova).

We interpret the term “Humanities”, taking into account O. Demidova’s discourse, 
in which she emphasizes the semantic confusion and even the substitution of this term by 
the concepts, related to the humanitarian knowledge and Humanities [1, p.2]. The research-
er separates these terms, builds convincing semantic and logical connections between them, 
and refers to their place in the field of modern knowledge and education. She points to the 
opposition “Humanities – Nonhumanities”, draws the attention to the vivid dehumanization 
on the level of life practice. The scholar emphasizes the principle discrepancy between frag-
mented consciousness, as a heritage of the postmodernism, and aggressive inclination to the 
general unification, without taking into consideration specific features of history, culture, 
mentality, spirituality and outlook, etc. Thus, the sphere of the Humanities, as a tool and 
space of the society autoreflection, includes philosophic, philological, historical disciplines, 
interpreted in the broadest sense. The sphere of the humanitarian knowledge, as a space 
and the cumulative result of the society autoreflection, is much broader. It covers the entire 
knowledge spectrum and the human being stands for its subject and object. The object of 
the Humanities, as an active space of the subjectivity, is the practice of the self-identification. 
Subject-oriented issue becomes possible as it is based on the dialogism, consistency, obliga-
tion or possibility of the going deeply into the ethical-hermeneutic sphere [1, p.11].

Reflecting on the Humanities difference from exact sciences, B. Erengros emphasizes 
that they are realized through “perception of art, which involves co-creation, development of 
the imagination, creative potential; they become essential in the process of learning, research 
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activities, and work in production sphere” [4, p. 10]. More and more scientists all over the 
world emphasize the importance of general humanitarian training of the specialists. It contrib-
utes to the universalization of the youth’s professional activity through the assimilation of the 
vast world of knowledge, awareness of the integrative development of human culture, forma-
tion of thinking, development of imagination, adaptability to anything new, etc. The growing 
status of humanitarian education is based on complex of humanitarian sciences.

The fate of the Humanities, humanistics, methodology of Humanities in the 21st 
century, has attracted the attention of M. Kahan and his scientific school. The researcher has 
believed that human knowledge is a central one in the world of science. It integrates the in-
formation streams from all other branches of knowledge, because a human being performs 
in all spheres of life. “Only in our time… the person is given an opportunity to realize his 
true place in the world and, therefore, to focus his cognitive activity on the things that have 
been considered secondary ones. Thus, new and historically required change of the orienta-
tion in the world of science – formation of the anthropocentric vector of all cognitive activ-
ity – becomes possible” [3, p.9].

The materials on culturology, art and pedagogy have been represented by the au-
thors of the collective monograph. It is clear that the theoretical level of these Humanities 
and practice of the 21st century University specialist training, together with the latest meth-
odology, are constantly evolving. To our mind, the authors have tried to focus the attention 
on the key, historical, theoretical and practical sections of the mentioned above Humanities, 
which reflect the most important and controversial areas of cultural, artistic and pedagogical 
knowledge, affect the educational process in the educational and artistic institutions.

The monograph consists of three chapters. The first chapter “Humanitarian con-
text of socio-cultural space” deals with the issue of modern practices of cultural renewal 
of modern Ukrainian cities in the sociological dimension. The authors emphasize the free-
dom and equality as components of the anthropology, features of spirituality and human 
achievements. They research the educational principles of culture of trust creation, which is 
considered a social potential of the personality’s development, study theoretical aspects of 
the axiological changes in society’s spiritual life, the regional aspect of the artistic genres in 
the conceptual and spatial dimensions, features of the perceptions of the geo-cultural space 
of the Northern Pre-Azov region in folk beliefs. This chapter presents the features of the 
cultural and artistic potential of the religious art, cultural and educational activities of the 
Podillya Catholic communities in the 14-19th centuries, social and cultural life of the Vin-
nitsa region Catholics during the times of Soviet atheism, social and cultural aspects of the 
students’ interethnic tolerance.

In the second chapter “Art historical studios: on the way to the modern Humani-
ties” the authors discuss music and choral traditions of the Podillya region in the second half 
of the 19th – early 20th centuries, artistic life of Vinnitsa in the first third of the 20th century, 
Ukrainian-Polish musical links of the first third of the 20th century (e.g. Drohobych). They 
present Mennonite history of musical culture of the 19th – early 20th century, shown in the 
research works of Peter Letkemann. He specifies a so-called “memory” of Zaporizhzhya 
region, the main trends of Ukrainian spiritual singing development of the late 19th – early 
21st centuries. The authors draw the attention to the historical and pedagogical dimension of 
Dnipropetrovsk choral school of the 20th – early 21st centuries, to the issues of choral musi-
cology in the scientific heritage of Inessa Hulesko (to the 75th birthday anniversary).
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The third chapter “Humanization of the educational theory and practice” is de-

voted to the research of ethno-pedagogical criteria of cultural accordance with educa-
tional space, acmeological simulation of learning environment as a factor of high school 
students’ pedagogical skills formation, integration of education as a means of culture ac-
quisition (the problem of humanization of education in non-humanitarian Universities). 
This chapter deals with syncretism of the teachers’ of Music professional training in the 
sphere of modern Humanities, shows scientific and theoretical analysis of the artistic and 
communicative culture of the future teachers of Music. In this chapter the authors show 
the role of the faculty of Fine Arts of Moldova State University in aesthetic education of 
students, the use of research methods in Masters’ applied training program “Musical cul-
ture and art”. They research psychological problems of interaction between future teach-
ers of Music and the creative community. The authors emphasize pedagogical principles 
of the outstanding Russian pianists of the 20th century, present educational potential of 
national Christian artistic and pedagogical tradition in historical perspective (Ancient 
Russ – 19th century). This chapter draws the attention to the methodological aspects of 
students’ training for the aesthetic education of school students by means of musical and 
theatrical aspects. The authors present methodology basis of future teachers’ training for 
the organization of primary school students’ music and learning activities. They show the 
features of moral and aesthetic education of primary school students by means of folk 
music as the issue of educational theory and practice.

The material, presented in the monograph, has been tried at All-Ukrainian Na-
tional Scientific Seminar “Actual problems of professional training of musically and peda-
gogically oriented students according to current national standards and programs”, which 
was held on November, 10-11, 2015 at the Department of artistic disciplines and teaching 
methods of State Higher Educational Establishment “Pereyaslav-Khmelnitsky State Peda-
gogical University named after Grigoriy Skovoroda”. This research issue reflects the activity 
of the scientific school “Conceptual foundations of modern artistic regional studies”, which 
is centered at Department of artistic disciplines and teaching methods of State Higher Edu-
cational Establishment “Pereyaslav-Khmelnitsky State Pedagogical University named after 
Grigoriy Skovoroda”.

The main feature of this publication is the international character of this project. 
The authors of the monograph are scholars from Ukraine, the Republic of Adygea, and the 
Republic of Moldova.

So the monograph presents the views of modern representatives of scientific, so-
ciological, cultural, educational and artistic spheres on the humanitarian context of socio-
cultural space, axiological changes in the spiritual life of society; it gives the ideas of Art 
studios in the field of music regionics and choral sciences; it describes main trends of Ukrai-
nian spiritual singing; researches humanization of the pedagogical theory and practice, syn-
cretism of future teachers’ of Music professional training. Materials of the monograph will 
be of great interest for the students of Art faculties, undergraduates, graduates, and teachers 
of artistic disciplines.

References.
1. Демидова О.Р. Гуманитаристика, гуманитарное знание, гуманитарные науки 

[Електронний ресурс] / О.Р. Демидова // Журнал Universum: Вестник Герценовского 



10

Zbiór artykuóów naukowych.

университета.  – 2009.  – № 11.  – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/
gumanitaristika-gumanitarnoe-znanie-gumanitarnye-nauki#ixzz43R5hyT66

2. Історія, теорія та практика сучасних гуманітарних наук: колективна монографія 
/ [Л.В.Афанасьєва та ін.]; за заг. ред. Т.В. Мартинюк, Н.В. Ігнатенко. – Мелітополь 
(Запоріз.обл.): Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2016. – 390 с.

3. Каган М.С. Перспективы развития гуманитарных наук в ХХI веке / М.С. Каган 
//  Методология гуманитарного знания в перспективе XXI века.  Серия “Sym-
posium”. Выпуск 12 / К 80-летию профессора Моисея Самойловича Кагана. 
Материалы международной научной конференции. 18  мая 2001  г. Санкт-
Петербург. – СПб., 2001. – C.9.

4. Эренгрос Белла. Культурология. Учебник для вузов / Белла Эренгрос.  – М.: 
Оникс, 2007. – 582 с.



11

Literatura, socjologia i kulturoznawstwo.  

SEKCJA 22. Filologię. (Филологические науки)

Леся Гапон

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІНГВІСТИЧНИХ ТЕРМІНІВ  
ЯРОСЛАВА – БОГДАНА РУДНИЦЬКОГО ЗА ПОХОДЖЕННЯМ

У статті охарактеризовано за походженням лігвістичні терміни, уживані у 
працях Ярослава – Богдана Рудницького

Ключові слова: лінгвістика, професійна лексика, слова  – терміни, лінгвіс-
тичні терміни, терміни іноземного походження, умови українського походження, 
терміни – кальки.

Леся Гапон

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ  
ЯРОСЛАВА – БОГДАНА РУДНИЦКОГО ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ

В статье охарактеризованы по происхождению лингвистические термины, 
употребленные в работах Ярослава – Богдана Рудницкого

Ключевые слова: лингвистика, профессиональная лексика, слова-термины, 
лингвистические термины, термины иностранного происхождения, термины укра-
инского происхождения, термины-кальки.

Lesya Hapon

THE CHARACTERISTICS OF YAROSLAVRUDNYTSKYJ’S  
LINGUISTIC WORD-TERMS ОRIGIN

The present article is to research the origin linguistic word-terms іn YaroslavRudnytskyj’s 
papers
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origin, terms of Ukrainian origin, term-tracing.

Здобуття Україною незалежності зумовило пожвавлення демократичних 
процесів у суспільстві, що відобразилось також і на становищі науки про мову, одним 
із основних завдань якої стало заповнення прогалин в історії свого розвитку.

В умовах радянської дійсності багато досягнень українських науковців за-
мовчувались, деякі імена вживалися виключно з ярликом «український буржуазний 
націоналіст». Силою обставин на довгих 60 років було віддалено від рідної землі «за-
лізною завісою» політичного неприйняття ім’я Ярослава-Богдана Рудницького.

Перші кроки щодо популяризації творчого доробку Я.-Б. Рудницького уже 
зроблено. Доступними широкому загалу є статті вітчизняних (Зорівчак Р., Верига 
В., Дзира Я., Домбровський О., Пришляк Я., Дідківська Г., Шендеровський В.) та за-
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рубіжних (Т. Носко-Оборонів, Я. Славутич, М. Мандрика) дослідників. У їхніх пра-
цях – публіцистичних, наукових та енциклопедичних статтях, біографічних нарисах 
та біобібліографічних виданнях  – висвітлено основні віхи життя вченого, його на-
укової і громадсько-політичної діяльності. Ґрунтовне ж вивчення внеску вченого в 
українську мовознавчу науку ще попереду.

Метою статті є демонстрація результатів вивчення лінгвістичної терміносис-
теми Я.-Б. Рудницького точки зору походження слів-термінів.

Серед лінгвістичних терміноодиниць, уживаних у працях Я.  Рудницького, 
виділяємо: 1) терміни слов’янського (українського походження); 2) терміни латин-
ського та грецького походження, 3) терміни, запозичені із окремих західноєвропей-
ських мов.

До першої групи відносимо лінгвістичні терміни, в основі яких лежать 
праслов’янські або українські корені. Це в першу чергу загальновживані слова (мова, голос, 
слово, вид, видих, корінь, пень, стан, спосіб, час), пов’язані з функціонуванням мови.

До слів із праслов’янськими коренями відносимо такі спеціальні терміни, як 
наголос  – наголошування  – голосівка  – пригололосівка  – голосниці (основа від прсл. 
*golsъ); іменник, приіменний (прсл. корінь *jьmę); слово – дієслово – слівня – словотвір – 
висловлення (слова із прсл. коренем *slovos); мова – мовознавство – мовець (основою 
таких слів виступає праслов’янський корінь *mъlva); склад – складня – прикладка – 
уклад (прсл.*kladti); речення – наріччя (прсл. *rekti); відміна – відмінювання – заміна 
(прсл.*měnjati), звучня  – милозвучність  – благозвучність (прсл.*zvǫkъ); видих  – 
(прсл.*dychati), знак – значіння(прсл.*znakъ).

Праслов’янськими за походженням є також терміни-композити, першим 
елементом яких є числівники багато  – багатозначність (прсл.*bogatъ); два  – 
двослівний, двогубний (прсл.*dъva); один – однозвук, (прсл.*edinъ).

До власне українських слів-термінів відносимо також похідні слова з 
слов’янських коренів, утворені за допомогою українських афіксів за правилами 
словотворення української мови., наприклад, назви відмінків називник, родівник, 
давальник, знахідник, орудник, місцевик, кличник, кличний відмінок; приподібнення, 
відподібнення, голосівки, голосниці, двомовність, дієприкметник, дієприслівник, 
дієйменник, заник глухих голосівок – заник півголосівок, запозичення, збільшене ім’я, 
звучня, слівня тощо. Етимологія цих лексем чи словосполук прозора, їхнє значення 
здебільшого складається із суми значень їх складових елементів.

З погляду авторів «Українського термінознавства» С.  Смаль-Стоцького і 
Ф.Гартнера, значна кількість власне українських термінів з’явились в лінгвістичній 
термінології в другій половині ХІХ століття. У мовознавчій літературі цього періоду 
поступово утверджуються фонетичні терміни звук, буква, склад, уподібнення. 
3 українських коренів творяться фонетичні терміни двозвук, проривний, протиснення, 
голосний, приголосний. Поступово спільні з російською мовою терміни, набувають 
українських форм: губни, язична, замість губные, язычные тощо [3, с.  54]. Власне 
українським є також термін абетка, що виник за аналогією до старослов’янського 
за походженням терміна азбука, який у свою чергу утворений як калька грецького 
слова άλφάβητος з назв двох перших літер абетки. Ярослав Рудницький дотримувався 
погляду, що «рідній мові повинна відповідати рідна термінологія» [2, с.  97] із 
прозорою внутрішньою формою, утворена на основі українських слів за правилами 
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українського словотворення, тому орієнтувався на лінгвістичну термінологію, 
творцями й упорядниками якої були С.  Смаль-Стоцький і Ф.Гартнер. Лінгвістичні 
терміни, утворені з українських коренів в кінці ХІХ  – початку ХХ століття, 
можна поділити на дві групи: 1) термінологічні одиниці, що вживаються лише в 
спеціалізованому термінологічному значенні (іменник, прикметник, числівник, 
займенник, дієслово, відмінювання, дієвідмінювання приросток, наросток, звучня, 
слівня тощо); 2) термінологізовані загальновживані слова, що вживаються у функції 
термінів (рід, число,особа, час, спосіб, вид, стан, частка тощо).

Як зазначають дослідники, шлях формування української лінгвістичної 
термінології показує, що навіть маючи народну основу, вона поповнюється словами 
із сусідніх мов. Так, терміни називний, давальний належать російському вченому 
Романові Брандту, з польської мови засвоїлись лексеми підмет, кропка (пізніше 
крапка), складня, з німецької  – терміни форма (die Form), визвук (Auslaut), назвук 
(Anlaut), із сербської – однина і множина [3, с.64].

Уживає Я. Рудницький і терміни іншомовного походження, наприклад: 
флексія, фонема, морфема, дериват, афікс, африката, кон’югація, деклінація, 
семантика, вокалізм. Терміни іншомовного походження, використані в мовознавчих 
працях дослідника, представлені здебільшого запозиченнями з грецької та 
латинської мов.

Всі запозичення поділяються на матеріальні (лексичні) запозичення та 
калькування. Під час лексичного запозичення слово переноситься з однієї мови в іншу 
в тій самій матеріальній формі, у якій воно існує на момент запозичення без будь-яких 
структурних змін, і в тому значенні, в якому воно існує в іншій мові (переймається 
і значення, і експонент). Під час калькування запозичується або значення, або 
словотвірна структура лексичної одиниці, тобто утворені слова становлять результат 
поморфемного перекладу іншомовних слів [1, с. 230].

Терміни грецького походження використовуються в назвах лінгвістичних 
дисциплін та напрямків: антропоніміка (гр. ántropos  – «людина» й ónyma  – «ім’я); 
етимологія (гр. étymon – «істинне значення слова»); фонетика (гр. phōnētikós – «зву-
ковий, голосний»); граматика (гр. grammatikē techne  – «мистецтво читати й писа-
ти букви»); синтакса (гр. sýntaxis – «побудова, сполучення, порядок»); мовознавчих 
одиниць (лексичних, фонетичних, морфологічних та синтаксичних): архаїзм (гр. 
archáios – «давній»); морфема (гр. morphē – «вигляд, форма»); лексика (гр. léxis – «сло-
во, вислів, зворот мовлення»). З інших мовознавчих термінів, які ввійшли в україн-
ську мову з грецької, можемо навести терміни апостроф (гр. apostrofos – звернений 
убік); діалект( гр. dialektos – розмова, говір, наріччя) ; дифтонг – (гр. diftohhos – від 
di – двічі і ftohhos –звук) і т.п.

Терміни латинського походження, засвідчені у лінгвістичних дослідженнях 
Ярослава Рудницького, найчастіше означають процесуальні дії: абревіація (лат. ab-
brevio – скорочую), афіксація (лат. affixus – «прикріплений»); артикуляція (лат. artic-
ulo – «роздільно вимовляти»); палаталізація (лат. palatum – «піднебіння»); інтонація 
(лат. intonare – «голосно вимовляти»); субстантивація (лат. substantivum – «іменник); 
назви відмінків: аблатив, акузатив, генітив, номінатив; мовознавчі одиниці, 
граматичні форми: африката (лат. affricata – «притерта»); ад’єктив (лат. adjektivum – 
«прикметник»); апелятив (лат. nomen appellativum – «загальне ім‘я»); композит (лат. 
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compositum – «складне»); інфікс (лат. in – «в», fixus – «прикріплений») тощо.
Із західноєвропейських мов запозичена невелика кількість термінів: із 

французької мови – арго та арготизм (фр. argot та argotismes з первісним значенням 
жебрацтво); адресат (фр. s’addresser – «звернутися до когось»), з німецької – аблаут, 
йотація, дефіс, з англійської – інтернаціоналізм.

Три термінолексеми запозичені з індійської мови: сандгі(сандхі) (санскр. san-
dhi – зв’язок, з’єднання) – зміна звуків на морфемних швах або на межі двох слів, 
особливо у швидкому мовленні[11, с.570]; санскрит (від санскр. самскрта – обробений, 
досконалий – літературна мова давньої та середньовічної Індії [10, с. 743] та пракрити 
(від санскр. пракрита – звичайний, народний) – середньоіндійські мови й діалекти, з 
яких розвинулись більшість сучасних літературних мов Індії) [10, с. 674].

До словотворчих кальок мовознавці відносять терміни прислівник, який 
виник дослівним перекладом латинського терміна adverbium; термін обставина, який 
є калькою французького слова circonstance або німецького слова Umstand; азбука, 
утворена від двох перших кириличних літер «аз» та «буки» аналогічно до альфабет 
(алфавіт) від назв перших літер грецької абетки, та термін підмет, калькуванням 
латинського слова subjectum.

Особливе місце у процесі запозичування слів з інших мов займають інтернаці-
оналізми. Це терміни, які у тому самому вигляді та значенні, вживаються в різних мовах. 
Найчастіше це лексеми, запозичені із класичних мов – латинської та грецької, але на між-
народному рівні вживається також і значна кількість термінів західноєвропейського по-
ходження. В українській лінгвістичній термінології Я. Рудницького нами зафіксовані такі 
інтернаціональні слова: метафора (укр.) – Metapher (нім.) – Metaphor (англ.) – Métaphore 
(фр.); архаїзм (укр.)  – Archaismus (нім.)  – archaism (англ.)  – archaisme (фр.); синтаксис 
(укр.) – Syntax (нім.) – Syntax (англ.) – Syntaxe (фр.) тощо. Сюди належать також загально 
вживані в науковій літературі терміни греко-латинського походження: кон’югація, деклі-
нація, номінатив, генетив, датив, вокатив, акузатив, льокатив тощо.

Я. Рудницький традиційно вживає терміни іншомовного походження, однак 
підкреслено демонструє можливість утворення і використання в науці української 
термінології, подаючи поруч із іншомовними українські варіанти лінгвістичних термі-
нів, наприклад: «притиснений – fricative», «фрикативний – fricative»; «артикуляція – 
articulation», «звукоутворення – articulation»; «двогубний – bilabial», «білабіяльний» – 
bilabial» [7, с. 60-62]; девербативи – віддієслівні твори; кореляція – відповідня [7, с. 56], 
фонетика – звучня, семантика – значіння, флексія – словозміна, синтакса – складня 
[9, с. 60 - 63] тощо. У такому використанні запозичених термінів-інтернаціоналізмів 
поряд із питомо українськими виражалось прагнення Я.Рудницького, як і інших за-
хідноукраїнських вчених, наблизити українську науку до європейського культурного 
й інтелектуального контексту.
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11. Українська мова. Енциклопедія / [ред. кол.: Русанівський В. М., Тараненко О. О. 
(співголови), М. П. Зяблюк та ін.]. – К.: Укр. енцикл., 2000. – 752 с.
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЯЗЫКОВ
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языковые связи
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Исследование широкого спектра проблем, связанных с теорией языкового 
взаимодействия, привлекает внимание лингвистов на протяжении более чем 
100 лет (начиная с 1893 г.). Одним из первых исследователей является авторитетный 
ученый Л.В.Щерба. Именно он в теорию лингвоконтактологии (терминология З. Г. 
Прошиной [1, 124]) ввел термин «взаимное влияние языков», которым заменяет 
распространенный (начало ХХ века) термин «смешение языков». Еще один термин, 
широко функционирующий в современной лингвистике – «языковой контакт» был 
впервые введен в научный обиход представителем романской школы языкознания – 
Антуаном Мартине, начало же изучения языкового контактирования было положено 
Хуго Шухардом.

В лингвистической литературе, посвященной вопросам взаимодействия 
языков, до сих пор существуют не только противоречивые, но иногда и диаметрально 
противоположные мнения о том, какие явления следует понимать под терминами, на-
пример, «языковой контакт», «взаимодействие языков», «субстрат», «суперстрат», «ад-
страт», какие их виды, условия функционирования и последствия существуют и др.

При изучении взаимодействия языков необходимо уточнить содержание од-
ного из ключевых понятий – языкового контакта. Каждый из ученых, работающий в 
парадигме лингвоконтактологии, разрабатывал собственное определение, что обусло-
вило неоднозначность толкования данного термина. Так, в ряде определений языковой 
контакт является синонимом билингвизма: «два или несколько языков находятся 
в контакте, если их попеременно использует один и тот же человек» [2, 22] или «по-
очередное использование двух или более языков одними и теми же лицами, которых 
называют носителями двух (или более) языков, или двуязычными носителями» [3, 61]. 
Как справедливо отмечает О. М. Рот, эти определения построены на периодическом 
функционировании двух и более лингвосистем в речи одного носителя языка [4, 16], 
что, вероятно, неоправданно сужает понимание вышеуказанного термина.

В отечественной лингвистике данным вопросом интенсивно занимались та-
кие ученые, как Ю. А. Жлуктенко [5; 6 ], С. В. Семчинский [7], Е. В. Опельбаум [8], 
каждый из которых предложил оригинальное определение языковой контакт. Ю. 
А. Жлуктенко под языковым контактом понимает «интерлингвистические связи», 
устанавление которых наблюдается при взаимодействии двух или более языков [6], 
Е. В. Опельбаум трактует данный понятие как родовое (обозначающее любой тип 
межъязыковой связи), так и видовое, то есть в двуязычной ситуации [8].
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С. В. Семчинский предлагает наиболее широкое и полное, на наш взгляд, 

определение термина языковой контакт, под которым понимает «явление, 
охватывающее разнообразные языковые связи, проявляющиеся на всех лингвисти-
чески уровнях и устанавливающиеся при наличии определенных географических, 
общественно-политических, культурных, психологических и других факторов между 
языками, независимо от их генеалогического родства или типологической близости» 
[7, 13]. Именно данное определение языкового контакта считаем целесообразным 
использовать в нашей дальнейшей работе.
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8. Опельбаум Е. В. До питання про класифікацію мовних контактів / Е. В. Опель-

баум // Проблеми теорії та методики викладання іноземних мов. IV Респ.наук.-
метод.конф. Тези доп., 1968. – С. 10-13.



18

Zbiór artykuóów naukowych.

ПОД- СЕКЦИЯ 5. Языковедение и иностранные языки.
Рожков Юрій Григорович

асистент кафедри  
романо-германських мов та перекладу 

НУБіП України

ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ВЕТЕРИНАРНИХ ТЕРМІНІВ

Аннотація: Висвітлено існуючі в науці підходи до класифікацій і видів вете-
ринарної термінології. Виділено класифікації ветеринарної термінології в залежності 
від: сфери вживання; поширеності вживання в мові; сфери розповсюдження термінів 
в ветеринарній науці і практиці; галузевої приналежності; ступеня однозначності; 
ступені точності відображення поняття; часу використання; наявності дефініції; 
зв’язку ветеринарного терміну з контекстом; джерела виникнення; складу ветери-
нарного терміну.

Ключові слова: ветеринарний термін; ветеринарна термінологія; загально-
вживані терміни; спеціальні не ветеринарні терміни; спеціальні ветеринарні терміни.

Виклад основного матеріалу. Ветеринарна термінологія вкрай різноманітна 
і може бути класифікована на різні види, за різними ознаками. В ветеринарній літера-
турі запропоновано кілька таких ознак і відповідних класифікацій, хоча далеко не всі з 
них безперечні. Критичний аналіз різноманітних наукових точок зору з цього питання 
дозволяє запропонувати наступний варіант класифікації аналізованого явища. 

Залежно від сфери вживання ветеринарні терміни поділяються на терміни 
ветеринарної науки і терміни ветеринарної практики.

Термінологія ветеринарної науки – це терміни, які використовуються в ве-
теринарних наукових працях. Сферою її існування і фіксації є наукова і навчальна 
ветеринарна література. Слід зазначити, що практично в будь-який термін, що вжи-
вається в сфері ветеринарної практики, входить в наукову ветеринарну лексику, в 
той час як не всякий доктринальний термін знаходить відображення в тих чи інших 
ветеринарних документах. 

По-перше, в данному випадку порушено правило логічного поділу поняття, в 
силу якого розподіл має бути безперервним, плавним, поступовим. В силу сказаного 
первинний поділ ветеринарних термінів повинен бути дихотомічний. Перш за все, 
їх слід класифікувати на загальновживані та незагальновживані (спеціальні), які, в 
свою чергу, підлягають подальшому поділу. 

По-друге, не цілком точним бачиться найменування «спеціальні технічні». 
Воно вузьке за своїм обсягом, оскільки в буквальному сенсі дане словосполучення 
обмежується тільки технічною термінологією. Як видно, словосполучення «технічні 
терміни», що закріпилося в ветеринарній науці, пов’язане з широко поширеним ви-
діленням таких областей, як наука і техніка. Однак тут наука як особлива сфера люд-
ської діяльності протиставляється техніці або як сукупності різних засобів, механізмів 
і пристроїв, що не існують в природі і виготовлені людиною для здійснення процесів 
виробництва і обслуговування невиробничих потреб суспільства, або як діяльності, 
пов’язаної з вивченням, застосуванням і вдосконаленням знарядь і засобів праці. 
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всі інші спеціальні терміни: медичні, економічні, психологічні та інші. З урахуванням 
сказаного можна запропонувати таку класифікацію. Залежно від поширеності вжи-
вання в мові всі терміни, використовувані в ветеринарній науці і практиці логічно 
поділити на дві групи: загальновживані та незагальновживані (спеціальні). Загально-
вживані терміни – це терміни, які в однаковій мірі використовуються в побутовому 
мовленні, в художній і науковій літературі, в ділових документах і в тому числі в ве-
теринарній науці і практиці. 

Ці терміни становлять основну частину (за підрахунками вчених до 80%) 
тексту наукових робіт і тексту ветеринарних документів. вони вживаються в повсяк-
денному, загальновідомому сенсі, тому прості і загальнозрозумілі. До них можна від-
нести такі, терміни як «автор», «замовлення», «документ», «громадянин», «свідок», 
«працівник» і цілий ряд інших [4, с. 70; 5, с. 24]. З приводу можливості і необхідності 
використання спеціальної термінології в ветеринарних документах висловлюються 
суперечливі судження. 

Інші вчені вважають, що без спеціальної термінології в тексті ветеринарії 
звичайною літературною мовою виражати думки неможливо [6, с. 177]. Буденна лек-
сика з огляду на її універсальність, багатозначність і образність не завжди задоволь-
няє потреби в точності і стислості ветеринарного тексту [5, с. 62]. Конкуренція між 
зрозумілістю медичних документів і їх стислістю і точністю не може бути вирішена 
на користь однієї з груп термінів. І загальновживані та спеціальні терміни об’єктивно 
необхідні. 

Головне  – правильно визначити міру їх розумного співвідношення. Це за-
вдання має вирішуватися за допомогою послідовного дотримання вимог, які 
пред’являються до ветеринарної термінології. Спеціальні терміни – це терміни, які 
створюються і використовуються в тій чи іншій галузі наукового знання. Залежно від 
галузі наукового пізнання з метою ветеринарного аналізу їх доцільно розділити на 
дві групи: спеціальні неветеринарні і спеціальні ветеринарні. 

Спеціальні неветеринарні терміни – це терміни, запозичені з області спеці-
альних знань (техніки, медицини, економіки, біології та інших) і використовувані в 
ветеринарній науці і практиці. У цих галузях науки вони створюються для наймену-
вання відповідних понять. 

Потреба використання даного виду термінів в текстах спеціального при-
значення полягає в однозначності їх розуміння. При використанні таких термінів 
ветеринару необхідно дотримуватися наступного правила: спеціальні неветеринар-
ні терміни вживаються в тому значенні, яке закріплюють за ними відповідні галузі 
знань [6, с. 129-130]. Спеціальні ветеринарні терміни – це терміни, введені до складу 
ветеринарної лексики науковцем, що займається проблемами даної галузі і викорис-
товуються для найменування того чи іншого ветеринарного поняття. 

Говорячи про розподіл медичних термінів на загальновживані та спеціальні, 
слід зауважити, що між даними групами термінів йдуть постійні дифузійні проце-
си  – терміни взаємопроникають. Так, багато термінів, які були створені медиком і 
спочатку були суто ветеринарними, надалі широко поширилися в побуті, в худож-
ній літературі, активно застосовуються за межами ветеринарії. Вони перестали бути 
власне ветеринарними і перетворилися в звичайні слова. Окремі вчені пропонують 
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загальновживані терміни поділяти на два різновиди: загальновживані ветеринарні 
терміни і терміни, що використовуються в тексті ветеринарного досліду у вузькому 
значенні [4, с. 74]. Залежно від сфери розповсюдження термінів в ветеринарній науці 
і практиці їх можна розділити на загальні, міжгалузеві і галузеві [4, с. 69].

На перший погляд може здатися, що використання в ветеринарних докумен-
тах оціночних понять є виключно негативне явище. В залежності від часу викорис-
тання ветеринарні терміни поділяються на усталені і нові. Усталені – це терміни які 
тривалий час використовуються в ветеринарній науці і ветеринарних документах. 
Нові – це терміни, які мають невеликий термін використання в ветеринарії. У ветери-
нарній літературі в якості тимчасового кордону, що служить основою для виділення 
зазначених різновидів термінів, запропоновано брати пострадянський період, який 
характеризується кардинальною зміною суспільно-економічної формації і появою 
цілої системи нових суспільних відносин [1, с. 45] 

Залежно від обсягу яке відображають терміни їх можна поділити на: терміни 
родового значення і терміни видового значення. Термін родового значення – це тер-
мін, що позначає родове поняття, тобто таке поняття, обсяг якого ширше і повністю 
включає в себе обсяг іншого поняття. Термін видового значення – це термін, що по-
значає видове поняття, тобто таке поняття, обсяг якого становить лише частину об-
сягу родового поняття.

Залежно від зв’язку ветеринарного терміна з контекстом можна виділити 
контекстні і неконтекстні терміни. Контекстні – це терміни, смислове значення яких 
виявляється з контексту. Так, термін «abdomen» може вживатися в широкому і вузь-
кому сенсах. Конкретне значення данного терміна в кожному окремому випадку ви-
являється з контексту. 
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Dem weiblichen Geschlecht wird eine größere Anpassungs- und Lernbereitschaft 
zugeschrieben, was sicherlich auch tradierten Erwartungshaltungen entspricht Kontinuier-
liches Lernen ist in einer FS wichtiger als in einer naturwissenschaftlichen Disziplin, da dort 
konkretes Wissen in immer anderen Bereichen vermittelt wind und da sie nicht so geschlos-
sen im Aufbau ist wie ein komplettes Sprachsystem.

Der Mensch überwindet den anfänglichen Egozentrismus in seiner frühkindlichen 
Entwicklung durch die »Entwicklung der Sprechfunktion« (Jean Piaget), die im Normalfall 
akustische Reize voraussetzt. Jedes Kind nimmt pränatal zunächst die Stimme der Mutter 
als naheste wahr. Daher ist die Frau natürlicherweise die erste und intensivste Vermittlerin 
eines Sprachklanges zu Beginn eines Menschenlebens.

Das noch weithin übliche Rollenverständnis versetzt die Mutter mindestens in den 
ersten Lebensmonaten in die Lage, ihrem Kind Laute vorzusprechen und später das Imi-
tierte zu korrigieren. Die spezifisch weibliche Aufgabe der Muttersprachvermittlerin mag 
auch eine Erklärung für die Affinität zwischen Frauen und dem Lehren und Lernen von 
Fremdsprachen sein.

Eine verbreitete Vorstellung geht davon aus, dass Frauen weniger die theoretische 
als vielmehr die praktische Seite der Vermittlung am Herzen liege. Die ihnen eigene Intu-
ition sei vielleicht ein die Lücken der Theorie kompensierender, ergänzender, sichernder 
Faktor in der FS-Vermittlung.

Zu Beginn der Schulzeit übernehmen dann meist Grundschullehrerinnen die «Vor-
mittagserziehung und –bildung» und damit auch einen Teil der Mittlerfunktion. Dieses Zah-
lenverhältnis bleibt im musisch-sprachlichen Teil der Unterrichtsfächer erhalten, während im 
naturwissenschaftlichen Bereich eine Männerdomäne entsteht Frauen beziehen entschieden 
einen sozialen Standpunkt innerhalb der Schulformen, d.h. sie wenden sich eher Schwächeren 
zu, weshalb sie mit höherer Schulart prozentual im Kollegium abnehmen.

Besonders Lehrerinnen stellen die lernende Person in den Mittelpunkt und versu-
chen, den Lerngegen- stand an deren Voraussetzungen anzupassen, konstruieren also nicht 
in erster Linie dogmatisch vom Stoff aus, vom sprachsystematischen Ansatz. Der Ansatz 
verlangt eine größere Flexibilität und Kreativität stellt er den Schüler doch ins Zentrum des 
Geschehens. Das bedeutet dass individuellere Motivationen verwendet werden, die Lehrerin 
oft innovatorischer vorgeht als ihr männlicher Kollege, der sich weniger für das Individuum 
engagiert wie von Schülern oft beklagt wird.

Wenn nun jemand einen Beruf im fremdsprachlichen Bereich wählt oder ergreift 
entscheidet er sich allemal auch für eine Art von dienender Funktion, sei es auf dem Gebiet 
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der Verständigung, durch Übersetzen oder Dolmetschen, oder dem der Lehre. Immer setzt 
sich dieser Mensch zugleich für andere mit einer fremden Kultur auseinander. Es versteht 
sich von selbst, dass große Sprünge auf der Karriereleiter und Spitzenverdienste in diesen 
Berufsfeldern nicht anzutreffen sind. Besonders Frauen akzeptieren das, wissen aber auch 
den verbleibenden Freiraum für weitergehendes Engagement zu nutzen.

Diese Dienste gehören typischerweise zu der tradierten Frauenrolle in unserer Ge-
sellschaft. Die Annahme ist immer zuerst eine Frau im Krankenhaus sei Krankenschwerster 
und nicht Ärztin, [...] eine Frau an der Universität Sekretärin und nicht Dozentin. (Trömel- 
Plötz: 53) Alle Menschen begegnen solchem Verständnis und solchen stereotypen Erwar-
tungen im Alltag.

Der sprachliche Lernprozess beginnt in früher Kindheit durch einfaches Imitieren 
von Lauten, zunächst ohne bewusste Anwendung kognitiver Strategien. Es wird allgemein 
die Aussage akzeptiert dass Mädchen früher als Jungen zu sprechen beginnen. In den er-
sten drei Lebensjahren äußern Mädchen sich häufiger verbal und vertilgen eher über einen 
Wortschatz von mehr als 50 Wörtern als Jungen.

Man beobachtete bei Müttern von ein- bis zweijährigen Kindern geschlechtsspezi-
fisches Kommunikationsverhalten, indem sie Töchtern gegenüber häufiger Fragen stellten, 
Söhnen Direktiven gaben, (vgl Klann- Delius: 74). Es zeigt sich, dass Mädchen den Über-
gang von Ein-Wort-Ausdrücken zu Subjekt-Komplement- Strukturen schneller vollziehen 
und bei der Syntaxentwicklung zudem einen anderen Aneignungsstil haben: Jungen gebrau-
chen längere Zeit präsyntaktische Formen, das sind Wortkombinationen ohne erkennbare 
semantische Relation (vgl. Klann-Delius: 66).

Weder in der kognitiven Struktur des Lexikons noch bei z.B. logischen Verstehen-
sleistungen lassen sich Geschlechtsunterschiede nachweisen, aber in »der Verwendung se-
mantischer Konzepte sind dagegen geschlechtsspezifische Stile wahrscheinlich«, gibt Klann- 
Delius zu bedenken.

Schon im Alter von zwei bis sechs Jahren lassen sich Unterschiede im Wortschatz 
feststellen: Jungen haben ein aggressiveres Vokabular, sind eher räumlich interessiert auf 
Quantität und Bewegung hin orientiert während Mädchen innerhalb ihres Wortschatzes 
um die Themen Sauberkeit Kleidung, Geschwister, Krankheiten, Hilfsbereitschaft kreisen 
(vgl Klann-Delius: 67). Schon früh werden die traditionellen Rollenerwartungen aufgegrif-
fen und weitergegeben.

Ein nicht zu vernachlässigender Gesichtspunkt im schulischen FS-Erwerb ist die 
schnellere Reifung der Mädchen. Dadurch wird die affektive Phase früher abgeschlossen als 
bei Jungen.

Bisherige Erforschungen zur Lautentwicklung scheinen eine weibliche Überlegen-
heit zu bestätigen, denn Mädchen eignen sich das Lautsystem schneller an als Jungen. Bei 
Kindern im Alter von 3-8 Jahren wurde eindeutig festgestellt, dass Mädchen bessere Arti-
kulationsleistungen zeigen (vgl. Klann-Delius: 66). Spitznage! weist allerdings darauf hin, 
»dass bei sorgfältig konstruierten Studien mit größerer Probandenzahl in der Regel keine 
systematischen Leistungsabweichungen auftreten« (S. 24)

Mädchen haben allerdings weniger Schwierigkeiten beim Lesenlernen, und patho-
logische Sprachverzögerungen, wie z.B. Stottern, kommen bei ihnen erheblich seltener als 
bei Jungen vor. Die Lateralisierung gilt als gesichert, d.h., die linke Hemisphäre, besonders 
der vordere Teil, ist bei Frauen früher und stärker zur Sprachproduktion genutzt.
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Mädchen sind von Kindheit an daran gewöhnt zuzuhören und achten stärker auf 

nicht-verbale Parallelinformationen als Jungen, d.h. das wie in einer Kommu- nikationssi-
tuation ist für sie entscheidend wichtiger als für Jungen, für die das was im Vordergrund 
steht. Diese empathische Fähigkeit (vgl. Lalonde et al: 17) als Teil der Selbstoffenbarungs- 
und Beziehungsebene ist beim Prozess des Fremdsprachenerwerbs von großer Wichtigkeit 
sie verringert die Scheu vor unbekannten Lauten, ist nützlich bei Sprechaktivität und stili-
stischer Variation des Sprechens.

Klann-Delius resümiert vorsichtig, wenn sie schreibt: »In der grundlegenden Fä-
higkeit zur verbalen Kooperation und zur kommunikativen Abstimmung sind bislang kei-
ne Geschlechtsunterschiede feststellbar. Im Grad der Differenziertheit der Kooperation, im 
Grad der Differenziertheit auch der kommunikativen Abstimmung und der kommunika-
tiven Orientierungen sind dagegen Unterschiede möglich. «(S. 69) Die Stärken der Frau im 
fremdsprachlichen Gebiet liegen zum einen im phonetischen Bereich, durch stärkeres Stre-
ben nach authentischem Klang in Aussprache und Intonation, zum andern beim kommu-
nikativen Handeln, bei der Verwendungsweise von anderen Sprechakttypen und anderen 
Formen kommunikativer Kooperativität als Männer sie benutzen.

Wahrscheinlich erleichert auch das tradierte Rollenverständnis Frauen in erheb-
lichem Maße die Berufswahl Lehramt.

Wünschenswert erscheint mir eine innerhalb der Gesellschaft veränderte Bewer-
tung von Lernen und Lehren im fremdsprachlichen Bereich. Naturwissenschaftliche Fä-
cher werden im schulischen Rahmen noch immer höher bewertet als Sprachen. Wenn hier 
eine Gleichbewertung akzeptiert wird, tauchen weniger Schwierigkeiten auch bei der ge-
sellschaftlichen Anerkennung von neusprachlichen Fremdsprachenlehrern auf. Sie müssten 
sich dann nur noch genauso willig in Selbstdisziplin nicht nur auf geistigem Gebiet sondern 
auch in Phonetik, Selbstdarstellung, u.a. üben, um der weiblichen Dominanz hier endlich 
mit ihren spezifisch männlichen Stärken zu begegnen.
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На сегодняшний день изучение и описание феномена синестезии носит меж-
дисциплинарный характер, поскольку данное явление выступает объектом исследо-
вания целого ряда наук. Так в психологии, стоящей у истоков формирования понятия 
«синестезия», бытует следующее определение данного феномена: «такое слияние ка-
честв различных сфер чувствительности, при котором качества одной модальности 
переносятся на другую, разнородную, например, при цветном слухе качества зри-
тельной сферы на слуховую» [9, 192; 6].

В поле лингвистической науки широкое распространение получил взгляд на 
синестезию как на один из механизмов, способствующих метафоризации [10; 7 и др.]. 
Согласно этой точке зрения, синестезия признается «древней, широко распростра-
ненной, возможно даже универсальной формой метафоры» [10, 111].

А. А. Потебня писал, «...что во всех людях более или менее есть наклонность 
находить общее между впечатлениями различных чувств. Вполне убедительным до-
казательством существования такой общечеловеческой наклонности может служить 
язык. <…> В славянских языках, как и во многих других, вполне обыкновенны сближе-
ния восприятий зрения, осязания и вкуса, зрения и слуха. Мы говорим о жгучих вку-
сах, резких звуках <…> встречаем сравнения света и громкого, ясного звука» [8, 145].

И. В. Арнольд считает, что синестезия основана на «общности эмоционально-
оценочной реакции» и значительно расширяет возможности образного представления 
действительности. Она характеризует синестезию как «переход из сферы, восприни-
маемой одним органом чувств, в область другого, на пример из области температурных 
или тактильных в область зрительных и слуховых ощущений» [3, 178].

Очевидно, что даже самые общие представления о синестезии свидетель-
ствуют о попытке ученых увидеть в ней некое универсальное явление, изначально 
свойственное сознанию человека.
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В рамках настоящей статьи попытаемся описать явление синестезии в темати-

ческих текстах по изобразительному искусству, в которых автор, размышляя об искус-
стве, говорит о возможности включения одновременно нескольких каналов восприятия 
у зрителя/читателя [4, 62; 5, 48-49]. Очевидно, что, интерпретируя то или иное явление в 
искусстве, критик зачастую сталкивается с проблемой точной передачи языковыми сред-
ствами посыла и/или идеи создателя произведения, поскольку, как справедливо утверж-
дал Ф. Стендаль, «не существует языка, который способен выразить все тонкости формы 
и все многообразие цветовых эффектов. А, не имея возможности выразить то, что чув-
ствуешь, обычно описываешь другие ощущения, понятные всем» [цит. по: 2, 75].

Безусловно, основополагающим критерием для характеристики визуальных 
образов выступает зрительное восприятие, которое служит фундаментом общей 
оценки произведения искусства, положительной и отрицательной. В трактовке уче-
ных когнитивного научного направления зрительное внимание выступает главным 
регулятором поступления информации, это своего рода «прожектор» [1, 124-125], 
позволяющий человеку концентрировать внимание на интересующих его объектах 
или явлениях. Однако при синестезии параллельно зрительному восприятию вклю-
чаются и иные каналы чувственного восприятия (вкусовые, слуховые, тактильные). 
Эмпирический анализ языкового материала позволяет нам выделить типы синесте-
зии в рассматриваемой области знания, а именно: ЗРЕНИЕ – ОСЯЗАНИЕ, ЗРЕНИЕ – 
СЛУХ, ЗРЕНИЕ – ВКУС, ЗРЕНИЕ – ОБОНЯНИЕ. Рассмотрим на конкретных при-
мерах все обозначенные типы синестезии.

Начнем анализ с синестетической модели ЗРЕНИЕ – ОСЯЗАНИЕ (38% от об-
щего количества примеров в выборке, маркированных синестетическими номинация-
ми), благодаря которой, посредством увиденного, автор текста передает тактильные 
ощущения. Именно в этом случае находит подтверждение мысль М. Тернера о том, что 
для создания произведения живописи художнику необходимо в буквальном смысле 
«прикоснуться» к предметам, которые он видит вокруг, поскольку графическое изо-
бражение характеризуется осязательной природой [11, 178]. Рассмотрим пример:

1). His tough lucidity tricks the commonsense eye into accepting the occult. Slender 
arms and legs, polished leaves, a centaur’s beard — all are visualized by Botticelli like pieces 
of imaginary sculpture held under the smooth surfaces of his pictures. And yet, nothing is 
real at all. The sea is too green to be wet, the women too beautiful to live, their dancing feet 
don’t even touch the earth [12].

Очевидно, что в представленном фрагменте текста лексемами polished и 
smooth, стоящими в препозиции к существительным leaves и surfaces, соответственно, 
искусствовед говорит о гладкой и однородной текстуре картины, способствующей 
общей положительной оценке работы, что подтверждают словарные дефиниции дан-
ных прилагательных: polished – shiny as a result of being rubbed; smooth – having an even 
and regular surface [15].

Вторую позицию в масштабе нашей выборки занимает метафоризация, 
основанная на синестетической модели ЗРЕНИЕ – СЛУХ (31% от общего количества 
примеров в выборке), например:

2). His colour scheme tended towards mid-tone greys. The light is crepuscular, 
muted. The brushwork is almost pedestrian in its painstaking application. The effect is 
beauty that is almost shocking in its simplicity [12].
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Вновь наблюдаем интенцию критика емко и красочно оценить цветовые 
предпочтения мастера за счет использования прилагательного muted, подразумеваю-
щего ослабленную интенсивность и яркость цвета, о чем свидетельствуют дефини-
ции данного прилагательного: muted – soft in color; not bright [14].

Далее располагается синестетическая проекция ЗРЕНИЕ  – ВКУС, на долю 
которой приходится 20% примеров из выборки, маркированных присутствием сине-
стезии, приведем пример:

3). There is much to dislike about Renoir. His far too many nudes, often reclining 
on gorgeous banquettes like so many giant chickens ripe for the plucking, often too sugary 
colors to touch us very deeply. His effects can seem too sweetly calculated. And when he 
painted landscapes (which he did much less often), he often seemed to incline too readily 
towards the calculatedly picturesque [13].

В данном примере отмечаем наличие качественного прилагательного sugary, 
при помощи которого автор текста характеризует цветовую палитру, используемую 
художником. Принадлежность имени прилагательного sugary к типу синестезии ЗРЕ-
НИЕ – ВКУС подтверждается его словарными дефинициями: sugary – exaggeratedly 
sweet; cloyingly sweet [14], способствующими созданию особой экспрессии в контек-
сте, наряду с употреблением наречия меры и степени too.

Наконец, наименее частотная модель синестезии ЗРЕНИЕ  – ОБОНЯНИЕ, 
имеющая относительно скромный показатель в нашей выборке – 11% (от общего ко-
личества примеров с синестезией). Приведем один из немногочисленных примеров:

4). There is an almost tangible sense of divine power when you look at this image. It 
is no disguised Christian allegory. It is Venus and Venus alone we are seeing. She approaches, 
she is near. Her beauty seems to perfume the air around us. Her form sinks into the deep 
mind. She is to be worshipped as a pagan deity reborn [13].

Очевидно, что посредством глагола to perfume автор статьи повествует о кра-
соте увиденного образа, способного заполнить своим ароматом пространство и зату-
манить разум всякому зрителю. Принадлежность лексемы to perfume к типу синесте-
зии ЗРЕНИЕ – ОБОНЯНИЕ вытекает из соответствующих словарных дефиниций: to 
perfume – to fill or cover (something) with a pleasant smell [14].

Подводя некоторые итоги, отметим, что синестезия, вербализуемая, как 
правило, оценочной лексикой, а именно, прилагательными, выступает очень ярким 
и экспрессивным средством передачи эмоций и ощущений, что в контексте искус-
ства не теряет актуальности и значимости с течением времени. Именно этим, на наш 
взгляд, и объясняется весьма значительный интерес ученых к данной проблематике.

Приведенные примеры и метафорические модели показывают, что синесте-
тические проекции выступают действенным средством создания метафор, и данное 
явление достаточно широко распространено в искусствоведческом дискурсе. Безу-
словно, наше исследование не ставит точку в данном вопросе, нами были рассмо-
трены лишь некоторые аспекты уникального феномена, требующего дальнейшего 
анализа и описания.
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ПСИХОЛОГИЗМ ТВОРЧЕСТВА ФРЭНСИСА СКОТТА ФИЦДЖЕРАЛЬДА  
НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
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персонаж/ character, стилистические приемы/stylistic devices, восприятие читателя/ 
the reader’s perception, индивидуальный стиль/ the author’s individual style

Известно, что «дух времени, поколения» сохраняется лучше в посланиях и 
глубинах литературных произведений как ментально-пространственных координа-
тах, чем в современной публицистике. Для осмысления особенностей самосознания 
народа на определенном историческом этапе необходимо знать и понимать господ-
ствующую идеологию как цель поступательного движения страны. Такой целью в 
США в 20-е годы ХХ века была особая модификация «американской мечты» в эпоху 
послевоенного экономического «процветания».

Произведения американского писателя начала ХХ века Ф.С.Фицджеральд со-
держат в себе и сложные формулы эпохи, и неоднозначное их трактовку через при-
зму тонкого описания психологических образов, что перекликается с проблемами 
сегодняшнего дня и обусловливает актуальность нашего исследования.

Творчеству Ф. С. Фицджеральда посвящено много работ. Биография и пе-
риоды творчества писателя исследованы рядом лингвистов из разных стран. Среди 
них – К. Хелликер, Н. Мерэл, М. Бруколли, Т. Берч, Д. Рудасиль и многие другие.

Исследованию поэтики романов автора посвящены работы Э. Кассирера, X. 
Ортеги-и-Гассета, А. Ричардса, Дж. Серля, Р. Якобсона, М. Блэка, Дж. Миллера, А. 
Вежбицкой, Н. Арутюновой и М. Журинской, А. Емеца [2, 3]. Изучением малой прозы 
занималась М.М.Коренева, исследованию критических работ о Фицджеральде посвя-
щены работы В.К. Кухалашвили, Н.А.Кубанева. Коммуникативно-прагматический 
аспект художественного текста на материале перевода романа Ф.С. Фицджеральда 
«Великий Гэтсби» изучен Н.М. Вахтелем и Т.В. Дробышевой [1].

Цель данного исследования – описать и проанализировать стилистические 
приемы психологического изображения персонажей в романе Фрэнсиса Скотта Фиц-
джеральда «Великий Гэтсби» и их влияние на восприятие читателя.

Ф.С. Фицджеральд, являясь последователем великих американских 
писателей-романтиков таких, как Джеймс Джойс, Джозеф Конрад, Генри Джеймс, в 
своих произведениях часто “сталкивает” романтическую личность с реальной дей-
ствительностью. В 1925 году был опубликован лучший роман Фицджеральда «Вели-
кий Гэтсби», который читатели и критика холодно встретили. Творчество писателя 
вступило в новую фазу: Фицджеральд твердо становился на позиции критического 
реализма.
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Таким образом, такое «двойственное» описание пронизывает ткань всего 

романа «Великий Гэтсби» и гармонирует с образом главного героя Гэтсби. Этот тон 
задает рассказчик Ник Каррауэй, представляя характер Гэтсби в противоречивых 
оценках с помощью вставной конструкции: “Only Gatsby, the man who gives his name 
to this book, was exempt from my reaction — Gatsby, who represented everything for which 
I have an unaffected scorn [4, 4] ”.

Метафора, являясь самым распространенным лексическим выразительным 
средством, часто употребляется Ф. С. Фицджеральдом при психологическом изобра-
жении своих персонажей. Проанализируем случай развернутой метафоры, в кото-
ром автор описывает поведение молодых людей на вечеринке.

“The lights grow brighter as the earth lurches away from the sun, and now the 
orchestra is playing yellow cocktail music, and the opera of voices pitches a key higher. 
Laughter is easier minute by minute, spilled with prodigality, tipped out of a cheerful word. 
The groups change more swiftly, swell with new arrivals, dissolve and form in the same 
breath; already there are wanderers, confident girls who weave here and there among the 
stouter and more stable, become for a sharp, joyous moment the center of a group, and then, 
excited with triumph, glide on through the sea-change of faces and voices and color under 
the constantly changing light [4, 55] ”.

Сема первой метафоры “swell” развёртывается и наполняется дополнитель-
ным смыслом через последующие глаголы “dissolve, form, weave here and there, glide on 
through the sea-change”. Прибегая к использованию метафор, писатель достигает ат-
мосферы происходящего, которая может быть описана как «не от мира сего»: «земля 
отворачивается от солнца», толпы гостей описываются как скопления людей в ином, 
диком измерении. Описание этого эпизода создает у читателей впечатление сюрреа-
листического, фантастического мира, оторванного от реальности.

Особый интерес представляет композиционная или сюжетная метафора, ко-
торая проходит через весь роман. Композиционная метафора реализуются на уровне 
текста. Характерной чертой творчества Ф.С. Фицджеральда является его «двойное 
видение событий, поведения людей», а также использование контрастов при созда-
нии своих произведений. Так, если до встречи с Дейзи Гэтсби в полном смятении и 
растерянности, постоянно показывает на часы Нику, как бы вопрошая внутренним 
голосом: «А не напрасно ли всё затеянное?» То после свидания с возлюбленной он 
счастлив и умиротворен.

“Не literally glowed: without a word or a gesture of exultation a new well-being 
radiated from him and filled the little room, “and” when he realized what I was talking 
about, that there were twinkle-bells of sunshine in the room, he smiled like a weather man, 
like an estatic patron of recurrent light” [4,119].

Языковая метафора “glowed” развёртывается при помощи второй метафоры 
“a new well-being radiated, filled”. Используя развёрнутую метафору, автор выражает 
свою симпатию к герою, сопереживает ему. Одновременно чувствуется и удивление 
автора – он увидел своего героя в новом свете.

Используя повторы слов и частей предложений, а также контекст, автор под-
водит читателя к мысли, что Дейзи знает, что баснословно дорогая нитка жемчуга, 
подаренная Томом, может стать той цепью, которая будет всю жизнь удерживать её 
жить с богатым, но не любимым человеком и плохим отцом ребенка: “Here, deares”. 
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“She groped around in a waste-basket she had with her on the bed and pulled out the string 
of pearls. Take ‘em down-stairs and give ‘em back to whoever they belong to. Tell ‘em all 
Daisy’s change’ her mind. Say: ‘Daisy’s change’ her mine! ” [4,102].

Система повтора слов и синтаксической структуры предложений помогают 
читателю прочувствовать всю боль и безнадежность положения молодой матери и 
женщины, которой не с кем разделить радость материнства. Дейзи чеканит слова, 
будто в унисон бьющемуся сердцу и накатившимся слезам: “It’ll show you how I’ve 
gotten to feel about – things. Well, she was less than an hour old and Tom was God knows 
where. I woke up out of the ether with an utterly abandoned feeling, and asked the nurse 
right away if it was a boy or a girl. She told me it was a girl, and so I turned my head away and 
wept. ‘All right,’ I said, ‘I’m glad it’s a girl. And I hope she’ll be a fool – that’s the best thing a 
girl can be in this world, a beautiful little fool.’»[4,25]. Она мечтает, чтобы её дочка была 
глупышкой, потому что, по её мнению, это – лучшее. Быть красивой маленькой глу-
пышкой и притворяться, будто не понимаешь, что происходит вокруг: безразличие к 
твоей судьбе, непонимание, нелюбовь, предательство, измена, зависимость от денег 
и положения.

Раздвоение в душе главной героини, её предательство по отношению к чув-
ствам Гэтсби Ф.С. Фицджеральд передает через следующий монолог Дейзи:”Oh, you 
want too much!” she cried to Gatsby. «I love you now – isn’t that enough? I can’t help what’s 
past.» She began to sob helplessly. «I did love him once – but I loved you too.» Gatsby’s eyes 
opened and closed. You loved me too? He repeated [4, 176].

Графические особенности этого фрагмента позволяют максимально воздей-
ствовать на читателя: восклицательные, вопросительные знаки, тире, подразумеваю-
щие паузы, в которых мы видим некоторое колебание в мыслях и поступках, боязнь за 
своё будущее, эмфатическая структура предложений, использование экспрессивной 
и эмотивной лексики, противопоставлений указывают на кульминацию событий.

Анализ был бы не полным, если не охарактеризовать основные метафори-
ческие образы, которые пронизывают всю канву произведения. Эти образы харак-
теризуют сущность главных персонажей и передают основную идею произведения, а 
именно: зеленый свет Гэтсби (Gatsby’s green light), долина пепла (Valley of ashes), глаза 
доктора Т. Дж. Еклберга (Eyes of Dr. T. J. Eckleburg), дом Гэтсби (Gatsby’s house).

Так, зеленый свет Гэтсби (Gatsby’s green light) виден с причала на территории 
поместья Дейзи и ее мужа, Тома Бьюкенена. Для Гэтсби – это свет, который ассоции-
руется с воплощением «американской мечты», с планами на воссоединение с люби-
мой, к встрече которой он готовился долгих пять лет.

Однако, позже, туман скрывает зеленый свет, символизируя крушение ожи-
даний и надежд. Ник рассуждает: “Possibly it had occurred to him that the colossal 
significance of that light had now vanished forever. Now it was again a green light on a dock. 
His count of enchanted objects had diminished by one” [4, 123]. Гэтсби понимает, что он 
должен принять реальность и расстаться с иллюзиями

Долина пепла (Valley of ashes) – остановка между Вест-Еггом и Нью-Йорком. 
Писатель так описывает её: “a fantastic farm where ashes grow like wheat into ridges and 
hills and grotesque gardens, where ashes take the forms of houses and chimneys and rising 
smoke and finally, with a transcendent effort, of men who move dimly and already crumbling 
through the powdery air” [4, 32].
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Пепел  – пылевидная серая масса, остающаяся от чего-нибудь сгоревшего. 

В контексте произведения – это долина пепла, где живет любовница Тома, Миртл, 
где Дейзи убивает Миртл за рулем автомобиля Гэтсби, и где Джордж Уилсон решает 
убить главного героя. Долина пепла символизирует абсолютную бедность, безнадеж-
ность, бездуховность.

Глаза доктора Т. Дж. Еклберга (Eyes of Dr. T. J. Eckleburg) – голубые глаза без 
лица на рекламном щите, которые смотрят на долину пепла через желтые очки. Этот 
образ постоянно находится в центре событий, он приобретает дополнительное зна-
чение, когда убитый горем Джордж Уилсон воспринимает его как Бога. Глядя в эти 
гигантские глаза, Уилсон вспоминает, как незадолго до смерти Миртл, он прижал ее 
к окну й сказал: «God knows what you’ve been doing, everything you’ve been doing. You 
may fool me but you cannot fool God... God sees everything [4, 200].

Дом Гэтсби (Gatsby’s house) – ключевой символ стремления, успеха Гэтсби 
как американского юноши, который создал себя сам. Однако Ф.С. Фицджеральд 
сравнивает этот особняк Гэтсби с карточным домиком, «если один кирпич забрать, 
вся библиотека упадет».

Таким образом, можно утверждать, что Ф. С. Фицджеральд создает психо-
логические изображения персонажей, применяя самые разнообразные стилистиче-
ские приемы, такие как метафора, эпитеты, параллельные, вставные конструкции, 
повторы, графические средства, которые помогают раскрывать читателям авторское 
послание произведения. Разноплановость употребления метафор объясняется их 
вторичной номинаций, то есть вербализацией уже существующих понятий, когда 
языковые единицы приобретают новые значения и оттенки. Перспективу дальней-
ших исследований мы видим в изучении данной тематики с позиций когнитивной 
лингвистики и лингвосинергетики.
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EMPATHY IN JUVENILE FANTASY PROSE:  
COGNITIVE COMMUNICATIVE APPROACH

The choice of the appropriate research methodology depends on the essence of the 
phenomenon in focus. Empathy is a multifaceted structure which includes cognitive and affec-
tive components. The research of both cognitive and pragmatic aspects enables us to describe 
this complex phenomenon. Cognitive communicative approach views concepts through their 
verbalization in discourse where cognitive and communicative features are synthesized. The 
dynamic approach to language in social interaction focuses on the communicative aim, result 
and context of utterances, when discourse presents itself as a cognitive-communicative event, 
an interactive process, where strategies and effects come into focus. The investigation is per-
formed by means of componential and quantitative analyses aimed at determining the seman-
tic components of lexical meaning and thus determining the structure of EMPATHY conceptual 
domain. The results of the research are confirmed by identification of empathy types in juvenile 
fantasy discourse. By means of pragmatic and functional analyses evaluative expressive speech 
acts are distinguished; the functioning of empathy determinants in evaluative utterances is 
analyzed. The performed analysis is important for the linguistic exploration of empathy in 
juvenile fantasy prose.

Keywords: empathy, cognitive communicative approach, cognitive empathy, affec-
tive empathy, componential analysis, conceptual analysis, pragmatic and functional analy-
ses, juvenile fantasy prose.

The contemporary phase in the development of linguistic research is characterized 
by language interpretation in terms of concepts which underlie its forms. There has been a 
shift from viewing language as an object of cognition to the subject of cognition, thus, the 
focus is now on how language and cognition are interconnected. The claim is that linguistic 
structures both shape cognitive patterns and are shaped by them. The anthropocentric view 
of language draws the attention of linguistic explorations to the means of verbalization of 
various psychological states.

Empathy is the crucial social competence necessary for functioning in the human 
society. The skills of understanding other people`s intentions and emotions reflected in 
their language, gestures, gaze and postures, which arise from our mirror-neuron system, 
are essential for successful social interaction [22, c. 203]. Over this decade empathy re-
search has become a multidisciplinary field of study and has crossed the boundaries of 
clinical and developmental psychology to personality and social psychology, mainstream 
cognitive psychology, cognitive-affective neuroscience, and linguistics [15]. The source of 
these changes has been the findings in the study of the capacity for empathy in evolution-
ary biology and evolutionary psychology: the capacity for empathy in humans developed 
over millions of years.
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Despite the long history of the capacity for empathy, the term empathy is only not 

much more than a hundred years old. As Karyagina and Moran claim, the term empathy 
emerged in an attempt to describe a specific way of apprehending others, accumulating the 
philosophic thought from antiquity till now: empathy is the synthesis of Wilhelm Dilthey`s 
“co-feeling”, Theodor Lipps` “feeling into”, “sympathy” and “morals” of the European phi-
losophers (A. Schopenhauer, A. Ribot,  A. Smith, H. Spenser and others) [5; 19]. The revo-
lution of recent years in understanding empathy mechanisms was the discovery of mirror 
neurons – brain cells that fire both when a human acts and when the human observes the 
same action performed by another [14].

Nowadays empathy has many different definitions that encompass a broad range 
of emotional states, including caring for others, having a desire to help them; experiencing 
emotions that match another person’s emotions; as the projection of one’s own thoughts 
and feelings onto others [20]; as the ability to accurately infer another person’s thoughts and 
feelings [15], discerning another person’s thoughts and feelings and making the differences 
between the self and the other less distinct [15, 299]. It is understood in terms of emotional 
resonance with the feelings of others [4, c. 83]. The linguistic research of empathy is focused 
mainly on its manifestation in cognitive metaphor [17], pragmatics of dialogue discourse [6] 
and explorations of a literary text [4]. In French the empathic speech acts were researched 
[1], the illocutionary types of empathy manifestation were analyzed [7], the means of ex-
pressing politeness in French dialogue discourse were studied [2]. The research of cognitive 
and pragmatic aspects of empathy and its verbalization in juvenile fantasy prose are still of 
great relevance.

We believe that empathy encompasses a wide range of emotional states and process-
es, including pity, compassion, understanding, tact, sympathy, physiologically based on the 
mirror-neuron system, directed at cognitive and emotional linkage between individuals. The 
development of the new conceptual framework of empathy, implied by brain imaging, research 
on the mirror-neuron system as well as linguistic evidence can uncover this phenomenon.

As language use reflects “crucial aspects about the speakers’ concepts, mediated 
by their understanding of the communicative situation, at any given moment” [23], the 
research of both cognitive and pragmatic aspects enables us to describe such a complex 
phenomenon as empathy. Cognitive communicative approach views concepts through their 
verbalization in discourse where cognitive and communicative features are synthesized. The 
dynamic approach to language in social interaction focuses on the communicative aim, re-
sult and context of utterances, when discourse presents itself as a cognitive-communicative 
event, an interactive process where strategies and effects come into focus [9; 10].

Empathy is a multifaceted structure which includes cognitive (understanding 
of other people`s mental states) and affective components (emotional response to other 
people`s experience). The distinction between affective and cognitive empathy is proved by 
MRI studies: the inferior frontal gyrus is responsible for emotional empathy, and the ventro-
medial prefrontal gyrus mediates cognitive empathy [14]. This distinction is also reflected 
in the language. The componential analysis of definitions of various affective and cognitive 
states and processes connected with empathy, such as compassion, understanding, sympathy 
etc., as well as their antonyms, and the determination of weight, status and hierarchy of the 
corresponding semes in vocabulary definitions, showed that generally accepted and empiri-
cally proved division of empathy into affective and cognitive is reflected in the language.
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The research of empathy within the paradigm of cognitive communicative ap-
proach was performed in successive stages.

According to the method described by V.V. Levytskyy [8, c. 167] we determined the 
weight, status and hierarchy of semes in the vocabulary definition. To determine the weight 
of a component we use the following formula:

W = ((n + 1) – r) / n, where W – component weight, n – number of components, 
r – component rank. W value can range from 0 to 1.

For example, the weight of component feeling in the vocabulary definition of com-
passion according to Longman English Dictionary will be as follows:

W = [(n+1) – r] / n = [(4+1) – 1] / 4 = 1.
Using this formula we determined the weight of each component according to the vo-

cabulary data. If a component is not found in the dictionary its weight according to this diction-
ary is assumed as 0. Then, for further data evidence, the following formula is used: Wm = [W1 
+ W2 + …. Wn] / n, де Wm – average weight of a component, W1, W2 …. Wn – weight of 
components in the first, the second, n – dictionary, n – number of dictionaries. The results of the 
research are confirmed by identification of empathy types in juvenile fantasy discourse [18; 21].

Thus, by means of componential and quantitative analyses aimed at determining the se-
mantic components of lexical meaning, empathy types were classified into either affective or cog-
nitive group. The analyses revealed emotive (feeling, sympathy, sorrow) and cognitive (knowledge, 
ability, understanding) semes in the definitions of empathy types attributing them to either affec-
tive or cognitive group and thus determining the structure of EMPATHY conceptual domain.

Empathy manifestations can be classified according to a gradable scale. According 
to the classification proposed by G. Barrett-Leonard [13, 1], some of them (understanding, 
sympathy, pity) cover only the first phase of empathy  – perception and resonance. Such 
empathy types are considered passive. The definitions of active empathy types have semes 
doing, saying, sharing. By means of conceptual analysis image schemas forming the basis of 
empathy categorization were revealed. Empathy is structured as SCALE, the positive and 
negative vectors of which are conceptualized as PATH – movement UP from indifference to 
high levels of empathy and DOWN to states lacking empathy. The factor or motive force for 
upgrading (or downgrading) to a different level is action. Image schema SCALE represents 
not only structure and lexical representation of empathy, but also expresses the axiological 
values of its perception and is the basis for conceptual metaphors of empathy.

Then, by means of pragmatic and functional analysis we determined the illocutionary 
potential of empathic utterances, distinguished conventional and evaluative expressive speech 
acts, analyzed the functioning of empathy determinants in discursive empathy context.

Speech acts aimed at observing social conventions belong to the category of expres-
sive speech acts [11, 15]. They are usually expressed via certain social formulas (such as thanks, 
greetings, apologies, condolences etc) and performative verbs which always presuppose posi-
tive emotional response. [3, 165]. The expressive speech acts which convey feeling and attitude 
manifest empathy. An empathic utterance is aimed at changing the addressee`s emotional 
state. Its aim coincides with the illocutionary aim of expressive speech acts which according to 
George Searle is “the expression of one`s psychological state marked by genuineness” [11, 15]. 
Therefore, L. A. Aznabayeva completed the list of expressives with speech acts of psychologi-
cal support such as: compassion, understanding, encouragement etc. [1; 7]. L. V. Koziarevych 
characterizes them as empathic utterances i.e. emotive speech acts with the illocutionary force 
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of empathy having expressive and other functions in discourse [6, 17]. The utterances aimed at 
emotional response are defined as evaluative expressives [3, 166]. Thus, together with conven-
tional greetings, apologies, thanks etc. the category of expressive speech acts includes evalu-
ative utterances. Their illocutionary aim is to express the speaker`s emotional state and/or to 
produce a specific emotional effect on the addressee. Such emotional influence is based on ap-
proval or disapproval in wider, general sense of the notion [3, 166]. They are tenuously linked 
with social norms and stereotypes, their expected perlocutionary effect being the change of an 
addressee`s emotional state. Evaluation and expressiveness are their major features. The nature 
of perlocutionary effect in evaluative expressives and conventional expressives is different. In 
social formulas rational factor prevails, while evaluative expressives presuppose emotiveness. 
Both types of expressive speech acts produce emotional effect on the addressee. But the perlo-
cutionary effect of conventional expressives is indirect (conventional positive reaction) while 
the response to an evaluative expressive is always spontaneous.

N. Tatsenko explains the functioning of the categories of emotiveness, expressive-
ness, evaluation and intensiveness in the context of empathic communication as follows: «А 
knows what В feels, and expresses feelings to share B`s emotional experience (i.e. expressive 
component), А tries to express the feelings to raise B`s spirits (i.e. intensive component 
of an empathic utterance); thus А expresses empathy for В. В is happy or sad because of 
something (emotive component), because something is good or bad for В (evaluative com-
ponent), and wants to express these positive or negative feelings (expressive component)» 
[12, 57]. The evaluative component is also evident in identifying addressee`s emotional state 
and the general evaluation of a situation as positive or negative.

Everything about an addressee is evaluated as positive or negative to influence the 
addressee`s emotional state and succeed in communication [12]. Without such evaluation 
the understanding of another person is impossible. Understanding is the first phase and an 
integral component of empathy process.

Empathy research within the paradigm of cognitive communicative approach 
proves to be sufficient for accessing cognitive representations of empathy and the construc-
tion of meaning taking into account the communicative aim, result and context of utter-
ances, influenced by non-linguistic factors (emotional state, evaluation etc.) and revealed in 
empathy determinants.
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Фразеологія займає важливе місце в системі кожної сучасної мови. Фразео-
логічні одиниці, як особливі мовні знаки, належать до складних і суперечливих явищ 
мови. Фразеологізми стали предметом досліджень мовознавців ще з 1909 року завдя-
ки праці Ш. Баллі «Французька стилістика», пізніше їх вивчали Виноградов В. В., Ку-
нін О. В., Булаховський Л. А., Реформатський О. О., Чернишова І. І., Зорівчак Р. П., Де-
нисенко С. Н., Телія В. М., Удовиченко Г. М., Fleischer W., Schippan Th., Palm Ch., Burger 
H. та ін. Фразеологізми представлені у функційних стилях по-різному. Як правило, 
вони з’являються в художній літературі для вираження соціальних та національних 
рис персонажів. У публіцистиці та есеїстиці вони існують дещо менше, а в науково-
технічному стилі – досить незначно (за винятком фахових фразеологізмів).

Дослідження фразеологізмів терміносистеми торгівлі в німецькій мові заціка-
вило мене, оскільки кажучи словами В. Н.Телії, фразеологічні одиниці – це «найбільш 
культуроносний компонент мови у дії» [1, 19]. Вважаю, що доцільно розпочати із ви-
значення самих фразеологічних одиниць. Отже, фразеологізм – це стійке сполучення 
лексем із повністю або частково переосмисленим значенням [2, 160]. Або ж у ширшо-
му розумінні  – це відносно стійка, соціально зумовлена лексико-граматична єдність 
двох і більше нарізно оформлених компонентів, граматично організованих за моделлю 
словосполучення чи речення, яка, маючи в основі, можливо, вже й стертого образу ці-
лісне переосмислене значення, автоматично відтворюється мовцями як готова до ви-
користання одиниця мови [3, 178]. Наприклад, im Trend liegen; auf eine rote Null hoffen; in 
den besten Händchen sein; auf eigene Faust testen; eine schwarze Null bekommen. Як правило, 
поняття «фразеологічна одиниця» та «фразеологізм» ототожнюються.

Найбільш загальними ознаками фразеологічних одиниць називають 
«мовну стійкість, семантичну цілісність та роздільнооформленість» [4, 160], а також 
відтворюваність у процесі спілкування. Фразеологічні одиниці завжди спрямовані на 
суб’єкта, тобто вони вживаються не стільки для описування дійсності, скільки для її 
інтерпретації, оцінки та вираження до неї суб’єктивного відношення. Фразеологізми 
дозволяють сказати багато і при цьому ще й економлять мовні засоби, сягають глибин 
народного духу, культури. Вони приписують об’єктам ознаки, які мають асоціації 
в картині світу, мають на увазі цілу дескриптивну ситуацію (текст), оцінюють її, 
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виражають до неї відношення. Самі фразеологізми – це також тексти, хоча й невеликі, 
але вони можуть зберігати культурну інформацію. Це так звані мікротексти, які 
«містять у собі експліцитно чи імпліцитно всі види модальності, характерні для 
пропозиціональних знаків, тому і виступають як текст у тексті» [1, 677].

Фразеологізми як стійкі словосполучення характеризуються цілісним 
значенням, яке за своїм характером ідіоматично переосмислене та переважно 
метафорично-образне. Цей образ (внутрішня форма фразеологізму) «стирається» за 
роки свого вжитку й тому зберігається по-різному. Внаслідок цього фразеологізм має 
різні ступені вмотивованості: від очевидного до нульового [3, 177].

М. Д. Степанова та І. І. Чернишова виділяють дві функції фразеологізмів, які 
відрізняють їх від інших словосполучень:

а) семантична трансформація компонентів та унікальність сполучення слів,
б) особлива експресивна функція [5, 209].
Необхідність дослідження фразеологічних одиниць, основою якої є терміни 

фахової мови, неодноразово підкреслювалась багатьма лінгвістами (А. В. Кунін, Л. 
П. Сміт). Однак, все ще багато питань залишаються актуальними, наприклад, вста-
новлення фактів, які дають дорогу терміносполученням у сферу фразеології, а також 
питання про розмежування терміносполучень і фразеологізмів.

Фразеологічні терміносполучення в термінології найчастіше є результатом 
мотивації, яка стерлась, або внутрішньої форми, а також результатом метафорич-
ної багатослівної номінації. У німецькій мові порівняно із українською фразеологічні 
терміносполучення менш поширені, оскільки аналогічні явища в німецькій мові по-
значаються складними словами.

Для фразеологізму, як і для будь якої іншої мовної одиниці, актуальним є діа-
лектичне співвідношення між формою і змістом, відзначене свого часу Г. О. Виноку-
ром: «У дійсності відмінність у значенні спирається на відмінність у формі, й обидва 
ряди відмінностей не можна вважати взаємно непов’язаними» [6, 56].

Фразеологізми виступають особливими випадками перекладу на рівні слова, 
словосполучення та речення, тобто вони стосуються трьох основних рівнів мови, і в 
перекладі утворюють проміжний рівень перекладу – фразеологічний. Притримуюсь 
думки, що фразеологізм також є одиницею перекладу, що перекладається як єдине 
ціле незалежно від опори на наявні чи відсутні еквіваленти у мові перекладу.

Розрізняють три основні різновиди фразеологічного значення: ідіоматич-
не, фразеоматичне та ідіофразеоматичне [2, 122-123]. Фразеологічні одиниці тер-
мінологічного походження попадають до групи ідіофразеоматизмів (якщо поряд 
із фразеологічною одиницею діє терміносполучення-прототип) або ідіом (якщо 
терміносполучення-прототип вийшло із вжитку). Терміносполучення є синтаксич-
ною конструкцією, що утворюється об’єднанням двох і більше слів на основі під-
рядного граматичного зв’язку – узгодження, керування або прилягання [7, 380]. Для 
ідіофразеоматизмів та ідіоматизмів характерне переосмислене значення.

Беззаперечним є той факт, що явище фразеологічного значення досить 
складне, воно «обумовлено специфічним відношенням до означуваних предметів чи 
явищ дійсності, характером внутрішньої образної основи, надслівністю, залежністю 
між лексичними компонентами фразеологічних одиниць і повністю чи частково пе-
реосмисленим їхнім значенням» [8, 18].
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Деякі автори схильні приписувати фразеологізму лексичне значення або 

ж розглядати фразеологічне значення на рівні слова. Як зазначає Л.Г.Авксентьєв, 
«фразеологічна одиниця і слово можуть бути близькими семантично, тобто вира-
жати спільне поняття», однак така спільність є відносною. Фразеологізм і слово 
якісно відрізняються. Ця відмінність закладена в їх різній природній основі. «Зна-
чення фразеологізму може співвідноситися із значенням слова, що виключає їх то-
тожність» [9, 44].

Як доводить практика, багато фразеологічних одиниць не мають слів-
ідентифікаторів, а можуть ідентифікуватися лише за допомогою змінних словосполу-
чень. В той же самий час фразеологізми надають мовленню емоційного забарвлення. 
В. М. Мокієнко особливо акцентував увагу на експресивності, як характерній ознаці 
фразеологічних одиниць [10, 5]. Як правило, рідко знаходиться слово-еквівалент, яке 
б такою ж мірою передавало ту виразність, що притаманна фразеологізмам.

Таким чином ми схиляємось до думки, що термін «співвіднесеність фразео-
логізму і слова», запропонований О. В. Куніним, якнайкраще передає специфіку фра-
зеологічних зворотів.

Говорячи про значення фразеологічних одиниць, не можна залишити поза 
увагою поняття внутрішньої та зовнішньої форми, які О. О. Потебня розрізняв у сло-
ві [11, 175]. Ці дві форми наявні і у фразеологізмові. Зовнішня – це окремий звук, 
а внутрішня – це і є значення. Зміст внутрішньої форми фразеологізму детальніше 
розкриває Л.Г.Авксентьєв: вона «становить собою взаємодію семантики вільної спо-
луки із семантикою переосмисленого на її основі фразеологізму і зумовлюється се-
мантичною структурою виразу вцілому» [9, 44]. О. В. Кунін пропонує таке визна-
чення внутрішньої форми: «внутрішня форма  – це мотивуюча образність мовної 
одиниці, яка базується на дериваційних зв’язках її значення зі значенням прототипу» 
[2, 149]. Відповідно, розтлумачуючи поняття «значення фразеологізму», фразеолог 
бере до уваги різні аспекти плану змісту і плану функціонування фразеологізмів і 
слів. На відміну від значення слова, «фразеологічне значення – це інваріант інформа-
ції, яка виражається семантично ускладненими, нарізно оформленими одиницями 
мови, які не утворюються за породжуючими структурно-семантичними моделями 
змінних сполук слів» [2, 121].

Існують різні підходи щодо принципів класифікування фразеологізмів: 
структурно-семантичний, граматичний, функціонально-стилістичний. Найбільш по-
ширена структурно-семантична класифікація В.В.Виноградова, який розрізняє три 
типи фразеологізмів: фразеологічні зрощення або ідіоми, єдності та сполучення [12].

Фразеологічні зрощення  – це найскладніші стійкі сполучення; їхнє нероз-
дільне значення не залежить від значення окремих компонентів, наприклад: ein toter 
Markt; Läden auf einen Schlag eröffnen; die Nase vorn haben; grünes Licht geben; die Taschen 
füllen; auf eine rote Null hoffen; an die Hand geben.

Фразеологічні єдності – це сполучення, у яких зберігається ознака семантич-
ної роздільності складових частин, а, звідси, і часткова вмотивованість загального 
значення, наприклад: den letzten Schliff geben;; ein Fragezeichen setzen; sich eisernen Regeln 
unterwerfen; auf eine schwarze Liste setzen; seine Türe öffnen; die Kasse füllen.

Фразеологічні сполучення  – це звороти, які утворені внаслідок поєднан-
ня фразеологічно зв’язаних значень слів, наприклад: unter steigenden Preisen leiden; 
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einer breiten Masse zugänglich machen; den Geldstrom kontrolieren; im Gespräch sein; auf 
Erfolgskurs bleiben; ins Visier nehmen. Сполучення цього типу, як правило, аналітичні.

Деякі лінгвісти розрізняють ще, окрім наведених типів, фразеологічні вира-
зи – відтворені стійкі сполучення слів, приклади яких часто зустрічаються у фаховій 
мові торгівлі: Konsequenzen ziehen; die Kontrolle übernehmen; zur Kenntnis nehmen; an 
Bedeutung gewinnen; einen Beitrag leisten; in Bewegung bringen; zum Verlust führen.

З точки зору ідіоматичності В. Флейшер розрізняє повністю, частково та не 
ідіоматичні фразеологізми [13, 35]. Слід також зазначити, що серед розмаїття фразео-
логічних одиниць існують загальні фразеологізми та індивідуально-авторські. Якщо 
перші включені в словники, то другі, як правило, до словників не потрапляють. Деякі 
лінгвісти (Мелерович А. М., Мокієнко В. М.) вважають за доцільне створити словни-
ки індивідуально-авторських вживань фразеологічних одиниць.

Провівши дослідження, приходжу до висновку, що джерелами утворення 
фразеологічних зворотів фахової мови торгівлі є:

1. Жива народнорозмовна мова – aus dem Blick verlieren; sich an jmds Grenzen 
stößen; auf der Hand liegen; etw. über Bord werfen; in den Startlöchern sitzen; in der Tasche 
fehlen.

2. Виробничо-професійна діяльність людей – beim Verbraucher punkten wollen; 
zur Preisjagd treiben; an den Nerven der Kunden zehren; grünes Licht für den Verkauf geben; 
den Kunden kürzere Wege bieten.

4. Наукова діяльність – die richtige Auswahl treffen; die schwarzen Zahlen; aufs 
Tempo drücken; in sehr frühem Stadium sein; die kalte Progression.

3. Антична література та міфологія – auf drei Säulen beruhen;
5. Влучні вирази відомих людей – das „geheime Geschäft“; ein „kleiner“ Fisch (der 

Händler).
Фразеологізми – це майже завжди яскраві, образні вирази, які є важливим 

експресивним засобом мовлення, зокрема професійного. Їхнє вивчення у фаховій 
мові торгівлі є дуже перспективним та цікавим. Таким чином, фразеологія та предмет 
її вивчення  – надзвичайно складні явища, що далекі від однозначного вирішення. 
Суперечливі погляди на природу компонентів сприяють різносторонньому підходу 
до їх розгляду.
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ПОД- СЕКЦИЯ 5. Языковедение и иностранные языки
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АСПЕКТИ КОМУНІКАТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ СФЕРИ АГРОБІЗНЕСУ  
НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

Формування категорій комунікативної лінгвістики, соціальна взаємодія 
окремих людей, як у контексті сучасного агровиробництва, так і соціуму загалом, 
ґрунтується передусім на обміні інформацією. В роботі висвітлюються динаміч-
ні аспекти здатності особистості збирати, накопичувати, трансформувати і 
передавати інформацію у сфері агробізнесу. У дослідженні також охарактеризова-
на модель комунікації на матеріалі французької мови, окреслено пріоритетні на-
прями комунікацій в агросфері. Порушені питання забезпечують алгоритмізацію 
комунікативних дій щодо залучення нового персоналу агрофірмою і професійних 
комунікацій.

Ключові слова: комунікація, комунікативна лінгвістика, комунікативні дії, 
професійні комунікації.

Rudnytska N. T
HE ASPECTS OF COMMUNICATIVE LINGUISTICS OF SEGMENTS  
OF AGRIBUSINESS ON THE MATERIAL THE FRENCH LANGUAGE

Formation of linguistics communicatifs categories, social interaction of individu-
als, both in the context of modern agricultural production and society in general, is based 
primarily on exchange of information. The dynamic aspects of the individual’s ability to col-
lect, store, transform and transmit information in the field of agribusiness highlight in the 
work. The research also described a model of communication on the material of the French 
language, communication outlines priority areas in the agricultural domain. Brought up 
questions provide algorithmization communicative action to attract new staff ahrofirma and 
professional communications.

Keywords: communication, communicative linguistics, communicative action, 
professional communication.

Постановка проблеми. Високопрофесійна міжкультурна комунікація у гло-
балізованому економічному просторі сприяє інноваційному характеру продуктивної 
діяльності і загальнолюдських засад розвитку суспільства.

Вміння працювати з інформацією, передавати і продукувати її розширює ін-
формаційні можливості, і як наслідок інтелектуальний потенціал, людини, професій-
ної і освітньої спільнот, країни і глобальної спільноти в цілому.

Взаємодія науки, освіти, виробництва і бізнесу є основними чинниками роз-
витку інформаційних, комунікативних моделей і технологій.
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Саме тому, дослідження з теорії комунікацій, важливою складовою якої є 

комунікативна лінгвістика актуальні як для суто філологів, так і для представників 
ділової сфери.

Комунікативна лінгвістика ‒ наука, яка досліджує загальні закони спілкуван-
ня людей за допомогою природної мови, організацію засобів мовного коду та інших 
семіотичних (знакових) систем у процесах комунікативної взаємодії особистостей, 
вплив на засоби мови психічних, соціальних, когнітивних, культурних та інших чин-
ників, а також різноманітних ситуативних складових комунікації [6, 5].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зарубіжними і вітчизняними вче-
ними досліджувались різні аспекти комунікативної лінгвістики: теоретичну основу 
цієї галузі мовознавства заклали концепція комунікації К. Шеннона і В. Вівера, теорія 
знакового моделювання мови К. Бюллера, семіотична концепція мови Ч. Пірса, Ф. де 
Соссюра, Ч. Морріса, положення теорії московської психологічної школи (Л. Вигот-
ський, О. Леонтьєв, М. Жинкін, О. Лурія та ін.).

Дослідження у межах комунікативної лінгвістики проводять також і вітчиз-
няні лінгвісти: Бацевич Ф. С., Семенюк О. А., Чорнобай О. Л. та інші.

Постановка завдання. Метою нашого дослідження є аналіз основних понять 
сфери агробізнесу через призму основних категорій комунікативної лінгвістики при:

• загальнопрофесійній комунікації,
• фаховій комунікації,
• організації мовного коду сфери агробізнесу,
• мовленні в різних комунікативних ситуаціях,
• використанні мовленнєвих стратегій у фахових комунікаціях.
Виклад основного матеріалу
Лінгвістичний аналіз основних понять аграрної сфери Франції і специфіки 

комунікативної лінгвістики французької мови становить значний інтерес для дослі-
джень, зауважуючи на схожість соціально-економічних формацій України і Франції, 
а також той факт, що останні роки ще більше активізувалась плідна співпраця двох 
країн саме в аграрній галузі економіки.

Комунікативна характеристика цієї сфери дозволить висвітлити складну, ди-
намічну, усталену систему узагальнених аграрних, економічних, промислових і ко-
мерційних явищ, понять, інститутів, категорій.

Комунікативна лінгвістика розглядає елементи мовного коду в динамічному аспекті 
спілкування особистостей. Сама модель комунікації є складною і багатокомпонентною. 
Вона створює передачу інформації, концептуалізацію і раціоналізацію процесу обміну 
між двома об’єктами (окремими особами, групами осіб або машинами) і складається із:

1. джерела інформації з визначеним мовним кодом (information qui est 
transmise de l’un à l’autre par un code qui sert à transmettre), який використовується для її 
передачі (наприклад, мова, графіки, картини);

2. передавача (l’émetteur (ou expéditeur)), адресанта;
3. каналу передачі (canal de transmission), (наприклад, тет-а-тет, лист, по 

телефону);
4. приймача (récepteur (ou destinataire)), адресатa;
5. кінцевої мети і наслідків комунікації (les effets de la communication), як пра-

вило, зміни у взаємостосунках або в їх діях.
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Деякі вчені комунікативну модель пов’язують з контекстом [9, 5].
Таким чином, контекст безпосередньо впливає на характер і зміст дискурсу, і, 

як наслідок, комунікацій. В нашому дослідженні сфера агробізнесу буде домінантним 
контекстом. Досліджуючи комунікативну модель під цим кутом, важливо підкрес-
лити, що суть її зводиться, перш за все, до інформаційного обміну між учасниками 
однієї сфери або найчастіше дотичних до аграрної сфери. При цьому необхідно збе-
регти два компоненти спілкування: інтеракцію як взаємодію учасників і перцепцію 
як сприйняття і взаєморозуміння партнерів по спілкуванню.

Саме тому, необхідно окреслити пріоритетні напрями комунікацій у сфері 
агробізнесу Франції:

• продовольчої безпеки (sécurité alimentaire);
• сталого розвитку (développement durable);
• інженерно-професійний (personnel de l’ingénierie);
• проектувально-дослідницький (conception et recherche);
• інноваційний (innovation);
• суспільно-комунікативний (sociale et communicative);
• економічний (économique);
• екологічний і природоохоронний (protection de l’environnement et écologie);
• морально-ціннісний (valeurs morales);
• якості життя (qualité de vie).
Аналізуючи основні лексико-семантичні поля даного мовного коду, в площи-

ні дискурс-аналізу необхідно відмітити міждисциплінарний характер дослідження. 
Воно стосується взаємодії виробництва, наук про життя, соціології, економіки, еко-
логії, філософії, етики.

Візьмімо, для прикладу, аналіз відносин аграрне виробництво, інновації та 
інженер. Комунікативні ситуації в даному контексті будуть пов’язані з інтеракцією з 
підлеглими й інформаційними технологіями:

• ідентифікація проблеми, ситуації;
• узагальнення і аналіз професійного об’єму знань,
• обґрунтування інноваційного рішення для цієї галузі або конкретної ситуації;
• адекватна оцінка ситуації;
• вибір рішення,
• побудова алгоритму, моделюючи і прогнозуючи наслідки;
• мотивація персональна і колективна до подальшого розвитку.
Таким чином, інтерактивна функція комунікативних ситуацій пов’язана 

з розробкою стратегії, тактики, рішень взаємодії людей, наявністю професійно 
спрямованих комунікативних актів, і як наслідок, організацією їхньої спільної ді-
яльності для досягнення певних цілей. Без досягнення взаєморозуміння, спільних 
зусиль до подальшої організації діяльності і без мотивації щодо кращих результатів 
та оцінки діяльності персоналу, спілкування приречене на конфлікт. Адже, одним 
із результатів інтеракції є організація спільних дій, які в свою чергу продукують 
комунікативні норми.

За функціонально-номінативними характеристиками фахові комунікації у 
сфері агробізнесу умовно можна розділити на субструктурні компоненти:

• сільське господарство (agriculture, écosystème, matières premières, milieu naturel);
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• харчова і переробна промисловість (l’industrie agroalimentaire, matériel agricole, 

intrants, procédés agroalimentaires, traçabilité, sécurité sanitaire des aliments);
• економіка і комерція (marketing, niveau de business, logistique, vente, taux 

financière, bourse, cotisation, volitation des prix);
• природоохоронна галузь (biocénose, nécromasse, évaluation environnementale, 

contamination);
• соціум і розвиток (société, développement, niveau de vie, charité);
• інновації (nanotechnologies, OGM, biopolymères, imprimante), тощо [5, 124].
З інформаційно-семіотичної точки зору світ комунікації складається з двох 

основних елементів: смислів та знаків. Тому, для позитивної комунікації її учасни-
кам необхідно бути обізнаними з цими елементами; їх незнання спотворює передачу 
інформації та обмежує здійснення комунікаційної функції. Спробуємо охарактери-
зувати комунікативну взаємодію на прикладі процедури пошуку і найму на роботу. 
Такий контент-аналітичний пошук фахівця роботодавцями і, навпаки, роботодавця 
фахівцем у Франції є досить чітким, а комунікативне середовище стандартизоване 
завдяки моделям і категоріям вибору.

Отже, необхідність залучення нового персоналу передбачає з боку агрофірми:
• розробку стратегій залучення фахівців, яка повинна узгоджуватися з за-

гальною організаційною стратегією (planification stratégique RH);
• об’яви про вакансії у внутрішніх і зовнішніх засобах інформації (аnnonces 

d’offres d’emplois);
• аналіз особових справ співробітників (analyse des dossiers du personnel);
• аналіз отриманих резюме і мотиваційних листів (analyse des CV et des lettres 

de motivation);
• організація інтерв’ю з відібраними кандидатами (еntretien d’embauche);
• прийняття рішення щодо найму на роботу конкретного фахівця (prise de 

décision de recrutement);
• укладання контракту (signature du contrat);
• а з боку потенційного кандидата на посаду:
• створення резюме (rédiger son CV);
• написання мотиваційного листа (rédiger sa lettre de motivation) ;
• комплексний аналіз вакансій ((analyse des offres d’emplois);
• особиста співбесіда з відібраними роботодавцями (еntretien d’embauche);
• прийняття рішення щодо роботи (prise de décision personnelle);
• укладання контракту (conclusion du contrat).
Ще один вид непрямої комунікації відбувається через засоби масової інформа-

ції, в тому числі сайти підприємств, аналітичних компаній, вищі аграрні школи, тощо. 
Так, наприклад, аналізуючи інформацію на сайтах вищих аграрних навчальних закла-
дів і представлену там індивідуальну професійну траєкторію фахівців (випускників цих 
вузів), студенти чітко визначають цілі, шляхи успішної реалізації наявних очікувань, 
потреб, мотивів, вибір видів навчання. При цьому комунікація сприяє оцінці і коригу-
ванню своєї персональної навчальної і професійної діяльності. Отже, мета комунікації 
досягнута з позитивними наслідками для адресату. При цьому відбувається аналіз умов 
досягнення мети по відношенню до себе як до особистості, прогнозування результатів 
становлення успішного компетентного і конкурентоспроможного фахівця [8, 113].
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Дана комунікація стосується текстової «реальності», комунікативного серед-
овища, де спочатку йде вплив суто професійної технічної інформації, але методологія 
подачі цієї інформації провокує особисту рецепцію і реакцію на правильно розстав-
лені мовні акценти, і, врешті-решт, мотивує адресата сконцентруватися на розробці 
власної стратегії кар’єри в агробізнесі. Ці аспекти комунікації сприяють також розви-
тку інституту лідерства в цивілізованій формі.

Отже, міждисциплінарні зв’язки комунікативної лінгвістики, її методи і ме-
тодики, а також постійне зростання значення теорії комунікації загалом свідчать про 
актуалізацію її ролі у дослідженні проблем функціонування суспільства, пізнанні 
сутності людини як «істоти, що говорить» [6, 287].

Висновок. Дослідження комунікативної лінгвістики базуються на міждис-
циплінарних зв’язках. Французький досвід розвитку агробізнесу на всіх комуніка-
тивних рівнях і технологіях свідчить про її важливий вплив на комунікацію у сус-
пільстві, взаємозв’язки різноманітних державних і приватних інституцій, ринки, 
конкурентні стратегії, інновації, фінансові та інші послуги, працевлаштування, осві-
ту, регіональний і державний розвиток.
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Целью нашей статьи является анализ концепта «Женщина» в поэтическом дис-
курсе и определение основных его характеристик на материале произведений Николаев-
ского поэта Э. Январева. Всего проанализировано десять сборников, включающих более 
трехсот контекстов, составляющих репрезентацию концепта «Женщина» [10–12].

Поэтический дискурс  – это сложная и нелинейно организованная систе-
ма поэтических текстов, образно-речевые элементы которой представляют собой 
интегративное и системно связанное единство их лингвальных, прагматических, 
социокультурных, психических и паралингвистических свойств [9, 25–26].

Данное исследование выполнено в рамках лингвокогнитивного подхода, 
представителями которого следует считать М. Алефриенко, А. Залевскую, Е. Кубря-
кову, З.  Попову, И.  Стернина, В.  Телия, Р.  Фрумкину, И.  Штерн и др. Упомянутый 
аспект ориентирован на системное понимание концепта и определяет последний как 
ментальное образование в сознании индивида, которое обеспечивает выход на кон-
цептосферу социума, т.е. в конечном счете на культуру.

Выбор концепта для нашего анализа связан с актуальностью исследова-
ния гендерных стереотипов в рамках экзистенциональных характеристик человека, 
которые отражают этнокультурную специфику понятия женственности. Несмотря 
на большое количество работ, посвященных анализу художественных концептов, 
концепт «Женщина» в поэтическом дискурсе Эмиля Январева изучен недостаточно.

Чтобы выяснить семантическое наполнение слова «женщина», необхо-
димо прежде всего обратиться к словарям. Словарь русского языка под редакцией 
С. И. Ожегова дает следующее определение понятия «женщина»: «1. Лицо, противо-
положное мужчине по полу; та, которая рожает детей и кормит их грудью. 2. Взрос-
лая, в отличие от девочки, девушки. 3. Лицо женского пола, вступившее в брачные 
отношения» [5, 143].

Малый академический словарь под редакцией А. П. Евгеньева представляет 
такое определение: «1. Лицо, противоположное по полу мужчине. Молодая женщина. 
Замужняя женщина. Женщина средних лет. 2. Лицо женского пола как воплощение 
определенных свойств, качеств. 3. Лицо женского пола, состоящее или состоявшее в 
браке» [2, 108].

Дефиниция слова «женщина» в толковом словаре под редакцией С. А. Кузне-
цова: «Женщина 1. Лицо, противоположное по полу мужчине.  Лицо женского пола 
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как воплощение определённых свойств, качеств (изящества, нежности, доброты и 
т.п.). 2. Лицо женского пола, состоящее или состоявшее в браке» [3, 128].

Как видно из вышеизложенного, в данных словарях концепт «женщина» расс-
матривается в первую очередь с точки зрения ее физиологических и возрастных характе-
ристик, социальный статус здесь определяется лишь со стороны семейного положения.

Понятие «женщина» в «Русской энциклопедии» под редакцией О.  А.  Плато-
нова рассматривается двойственно. С одной стороны, совершенно очевиден культ 
возвышенного женского начала – матери-Земли, Богоматери, человеческой матери и ма-
теринства, уважение к женщине как хранительнице семейного очага. С другой – отри-
цательное отношение к чувственности, которую олицетворяет женщина. В этом смысле 
женщина рассматривается как один из главных источников греха и орудие сатаны.

Мотивы подобного отношения к женщине как потенциальной пособнице 
дьявола заметны еще в «Домострое». В сознании коренного русского человека главное 
предназначение женщины – служить хранительницей очага. «Домострой» требует от 
женщины чистоты и послушания, дает ей права в ведении домашнего хозяйства. В 
привычном понимании традиционные женщины – это, прежде всего, хозяйки, «до-
моводки», которые в первую очередь должны нести основную тяжесть домашних за-
бот, связанных с воспитанием детей, ведением быта, сохранением семейного очага. 
Это тип, призывающий женщину строить дом изнутри: терпением, добротой, раду-
шием, хлебосольством, заботой о своих ближних. Отношение к женщине в русском 
обществе никогда не было отрицательным, а соответствовало христианскому пони-
манию ее как домодержицы.

Заниженное мнение о женщине характерно для Западной культуры, где с 
эпохи Возрождения происходит эстетизация чувственного начала и всего того, что 
в понятиях Святой Руси считалось греховным. Запад отказывается от христианского 
отношения к женщине и начинает видеть в ней преимущественно любовницу или 
своего рода механизм для получения удовольствия, имеющий денежную ценность. 
С XVIII в. такое мнение о женщине распространяется и среди русского дворянства и 
образованных слоев. Выпадение ее из христианского миропорядка, освобождение от 
заповедей Нового Завета в корне изменило всю человеческую жизнь, сделав ее игрой 
мелких страстей и увлечений [2, 143].

Анализ лексикографической репрезентации слова «женщина» позволяет 
выделить общее семантическое ядро, включающее следующие три основных значения: 
биологический пол (носитель определенных биологических характеристик, отличаю-
щих женщину от мужчины), лицо (живое существо, человек) и статус (жена) [4, 269].

В сознании представителей русской культуры внешние качества женщины 
прежде всего ассоциируются с красотой, нежностью, обаянием, грацией. Привлека-
тельная внешность женщины рассматривается как необходимый атрибут, который 
поможет ей устроиться в жизни [7, 97]. В структуре значения русского полисеманта 
«женщина» представлены следующие дополнительные компоненты: а) указание на 
репродуктивную функцию женщины: та, которая рожает детей и кормит их грудью 
[2, 187]; б) уточнение семейного положения: состоящая и состоявшая в браке [3, 82].

Наше исследование показало, что Эмиль Январев в своём творчестве не 
только принимает зафиксированное в словарях толкование слова «женщина», но и 
вносит авторские дефиниционные признаки.
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Согласно результатам исследования, концептуальный портрет женщины в 

поэзии автора выглядит следующим образом. В первую очередь отмечена ее семейная 
и социальная значимость. Множество стихотворений поэта посвящены тем женщи-
нам, с которыми его связывают прочные родственные связи, а также свойственном 
матери создании родственной связи её с детьми. Женщине традиционно отводится 
роль хранительницы домашнего очага, роль жены и хозяйки.

В стихотворениях Э. Январева часто встречаются многочисленные термины 
родства: мама, мать, бабушка, сестра: Вот письмецо – его сестра писала… [11, 45]; …
такие же лавочки, словно в селе, и бабушка Паня, и бабушка Тома встречают подругу 
свою на земле… [11, 28].

Смысл жизни женщины, по результатам анализа поэзии Эмиля Январева, 
состоит в том, чтобы давать и поддерживать жизнь: А девушки – о встрече, назначен-
ной к семи. И всё! И – за ворота, оставив нас одних. Ведь продолженье рода зависело 
от них! [11, 40]. В цикле стихотворений о матери поэт подчёркивает ее значимость в 
жизни человека, он не говорит прямо о своей любви, но повторения термина родства 
показывают, как трепетно и нежно лирический герой относится к матери и как ему 
не хватает её: Во все предметы они вселились, мамины приметы и мамина печальная 
душа [10, 29]; А я-то знал, что мама, мама, мама, мама, И слово «мама» я шептал 
упрямо... [10, 36];...что небо – мама, да и вечер – мама, шелест веток – мама [10, 41]; 
когда я встречаю подругу послевоенной юности, идущую с дочерью; Как похожа она на 
маму сорок восьмого года! На маму, которая выбегала из двери девятого «А», на маму, 
которую после уроков подстерегал возле школьных ворот выпускник из девятого «Б» 
[11, 44]; Только ливень свалится – я по лужам дую, а у мамы сразу личная страда: мама 
собирает воду дождевую [10, 31]; Ей-богу, это так во все предметы они вселились, 
мамины приметы и мамина печальная душа [11, 16]; Мать стояла в нижней рубашке, 
а Лешка, презиравший сентиментальность, целовал мою маму, целовал меня [11, 40]; 
Сидел я в терапии у маминой постели [10, 24]; Дышала мама часто, Смертельным 
потом крылась. Однажды мать очнулась, глаз на меня скосила [11, 30]; Пускай по-
священья стоят над стихами: подруге, коллеге, товарищу, маме... [11, 16]; О, кто не 
мечтал посвятить свою лиру и маме-старушке, и граду, и миру [11, 17].

Можно сказать, что концептуальный признак материнство в концепте 
«Женщина» в своей связи является одним из ключевых концептов мира. Женщина-
мать – первый человек, с которым будет взаимодействовать новорожденный, мать 
закладывает в сознание своего ребенка основы картины мира, которая характерна 
для его народа и нации. И именно она способствует тому, чтобы у ребенка сформиро-
валось правильное отношение к женщине. Женщина является носительницей некоей 
тайны, тайны рождения, которая для всего остального мира является непостижимой 
и недосягаемой. Именно это подчеркивает Эмиль Январев в своих стихотворениях.

У поэта встречаем также разнообразные случаи употребления термина 
свойства жена: На станции, богом забытой, еще и не встретя войну, целует солдат 
неубитый свою молодую жену [11, 28]; И шепча на дорогу «счастливо», за вагоном 
жена торопливо поспешает [11, 38]; Он проводил жену Ирпень, но этот факт со сче-
та сбрасывает и, где она, проснувшись, спрашивает у сына каждый день… [11, 59].

Следующий важный признак, приписываемый женщине, – внешность. При 
этом его номинативная плотность оказалась наибольшей, а значение чаще всего 
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носит метафорический характер: «Маленькая женщина великана лепит – вот губу 
оставила, вот «залезла» в ухо. Маленькая женщина выпачкана в глине и глядит, изве-
рившись, на крутую глыбу...» [10, 73].

Мы обнаружили большое количество признаков, характеризующих вне-
шность женщины. Её физический облик, общий внешний вид воспринимается по 
первому впечатлению эмоционально и оценивается автором. Таким образом, общая 
оценка внешности основана на эмоциональном восприятии и является эстетической: 
А девушку рыжеволосую, первую мою девушку, к другим поцелуям в сторону стреми-
тельно отнесло. Но мой – остался со мною [11, 12];...Ах, девочка эта! Увидишь и ах-
нешь, ей-богу! [11, 25].

Анализ данного аспекта в стихотворениях Эмиля Израилевича показал, что 
понятие красота имеет первостепенное значение при описании женской внешнос-
ти. Внешняя красота может быть связана с красотой внутренней, духовной. Такие 
речевые употребления содержат сему положительной оценки: …тридцатилетье 
спустя я на ваших смотрю дочерей и не могу насмотреться [10, 44].

Номинативные единицы характеризуют облик женщины по-разному: в 
одних случаях автор не акцентирует внимание на отдельных деталях внешности, 
показывает общее впечатление, которое она производит (маленького роста, старуш-
ка), при описании других автор характеризует отдельные детали внешности (рыжие 
волосы, темные брови).

В структуру концепта «Женщина» также входят единицы, обозначающие 
детали женской внешности, например, платье, юбка, платок, волосы, грудь, шелк, 
аромат, расческа и др.: Стог голубел невдали от причала. Грудь твоя свет голубой 
источала [10, 59]; У ней по шелку – россыпь горошин, у ней ридикюльчик с мужской 
расческой [11, 22]; В сатиновых юбках, в терновых платках, садись, приглашают, 
нет правды в ногах [10, 8]; Вот здесь-то я заприметил рыжеволосую девушку [10, 58]; 
И струилась багряная мантия, ниспадая с худых ее плеч [11, 43].

Мы заметили, что в образе женщины Эмиль Январев может сосредоточить 
внимание на одной запоминающейся детали или поступке, которые символизиру-
ют и характеризуют женщину целиком. В некоторых стихотворениях представлены 
женские образы, наделенные загадочным взглядом, легкой таинственной улыбкой, 
поэтичностью внутренней жизни, одухотворенностью и затаенностью чувств: 
Что там во взгляде  – поди пойми ты: очи таинственно полузакрыты [10, 23]; 
Современные эти сирены! Так подпрыгнут – трясется настил. Ноги, что тут по-
пишешь,– отменны, только крыльями бог обделил [10, 52]; Попробую легко и просто 
улыбнуться в открытое, как блюдце, девчоночье лицо [10, 42]; …а мы в затихшем 
зале глазели на Марику Рокк недетскими глазами. Нас возносила над землей накра-
шенная дива [11, 60]; Лариса! Парус в тумане! Ни всплеска, ни новостей [11, 63]; …
одна – не так красива, как прелестна, другая – с богохульными глазами. Волшебницы, 
я завтра ожидаю вас возле этих голубых скамеек [11, 48].

Следующим важным признаком концепта «Женщина» в творчестве поэта 
является возраст: На примете есть одна девица, хороша, да вот беда – в дочери ему 
как раз годится, в общем, больно молода… [10, 34]; Акулина, которая говорила, что 
грома боится, представляла собой стерильную, крохотную старушку… [10, 23]; Ве-
дущий старался, и девушка пела, и все о войне… [10, 60]. В стихотворениях Эмиля 
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Израилевича когнитивные признаки, характерные для концепта «Женщина» в воз-
растной концептосфере, заметно различаются яркостью в зависимости от возраста 
героинь, что отражает существенное изменение отношения к женщине в динамике 
возрастного развития. Женщины старшего возраста менее подвержены критической 
оценке, описанию деталей ее внешности и гардероба.

Возрастная категория героинь в стихотворениях николаевского поэта варьи-
руется от младенчества до преклонных лет. Молодая девушка в поэзии Эмиля Янва-
рева (молодуха, девица, девушка) может быть по статусу замужней, но воспринимае-
мая молодой в силу своего небольшого возраста.

Также мы встретили строки, в которых значения возраста и внешности пере-
плетаются: …рядом случилась как раз одна молодуха-красавица [11, 32].

В стихотворении, посвященном Алисе Фрейндлих, Э. Январев пишет о пре-
красной и тяжёлой роли женщины-актрисы: Как можно пред толпой так яростно 
открыться? Так может лишь Актриса. И мы – с каких-то пор... [10, 57]. Замечено, 
что в своих стихотворениях поэт называет актрисой любую женщину, которая смо-
гла покорить его: Актриса, та, которою пленен я был еще подростком, в ту эпоху, 
когда театрик наш провинциальный был для меня и праздником, и чудом… [10, 69].

Таким образом, анализ особенностей содержания и соотношения значе-
ний концепта «Женщина» в стихотворениях Эмиля Январева позволяет сделать 
вывод о том, что в целом актуальный смысл формируется за счет таких ведущих 
общесистемных значений, как «биологический пол» и «лицо, человек». Третье по зна-
чимости лексикографическое значение «жена» занимает достаточно скромное место 
в структуре значений поэзии исследуемого автора.

Поэтическое и личностное отношение автора к женщине в стихотворениях 
соотносится с общей русской языковой картиной мира, отличаясь лишь усиленным 
акцентом на внешность и личное отношение поэта к женщинам, связанным с ним 
кровным родством. По нашему мнению, это обусловлено личностным аспектом 
поэта в восприятии окружающего мира и женской индивидуальности в целом.
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ПОД- СЕКЦИЯ 5. Языковедение и иностранные языки.
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Французька журналістика з перших своїх кроків відрізнялася своєю 
змістовністю. Один з істориків друку XIX  – початку XX століття Людвіг Саламон 
порівнює французький друк з поверхнею, що «вічно гойдається», відзначаючи її 
«рухливість». Він пише, що французький друк характеризується витонченістю, 
дотепністю, темпераментом і неповторним мистецтвом щодня показувати строкату, 
хоч і не завжди достовірну, картину світського життя.[3]

Газета активно формує свiй змiст. Мовне втiлення такого змiсту в газетi 
xарактеризується рiзноманiттям композицiйниx побудов, жанрово-тематичниx 
структур, функцiонально-стилiстичниx, cемантичниx та iншиx xарактеристик 
публiкацiй. Отже, мова французької газети є потужним рушієм у створеннi слiв та 
образiв та є дзеркалом актуальниx тенденцiй у розвитку мови. Насамперед зміни у 
мовній нормі формуються разом з перетвореннями в економічній, соціальній та іде-
ологічній структурах суспільства.[4]

Таким чином, цікавим та важливим є дослідження мови преси, а саме її лек-
сичних особливостей. Щодня, в ході подій, лексика змінюється разом з нами, розви-
ваємось ми і розвивається наша мова: з’являються нові слова, терміни, або ж слова, 
які давно у вжитку, отримують нове значеннєве наповнення.

Газетно-публіцистичний стиль є одним з найскладніших стилів, оскільки 
він несе в собі не тільки інформаційну, а також функцію впливу. Мова публіцистики 
спрямована до масової та різнорідної аудиторії, і саме тому вона наповнена багатою, 
експресивною, емоційно забарвленою лексикою. Газетна лексика містить в собі неаби-
яку кількість термінів медичного (vaccins, les médecins, la vaccination, l’optogénétique, 
des neurone), політичного (monde communiste, révolutionnaire, forces internationales, 
l’alliance, réformes, se faire la guerre), економічного (taux, l’arme budgétaire, la dette, 
budget), спортивного характеру (le marathon, le match, ligue, championnat, le score). 
Також газетно-інформаційному стилю притаманні власні назви та імена, які часто 
вживаються разом із прикладкою (Fidel Castro, Trump, Audrey Azoulay – ministre de 
la Culture, Hollande,Véronique Leroy, l’actrice Aure Atika), абревіатура (produit intérieur 
brut (PIB), sclérose latérale amyotrophique (SLA)), використання неологізмів (comédie 
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électorale (нечесна передвиборча кампанія), changement de pied (зміна політичної 
орієнтації, причиною якої є не власні переконання, а меркантильні міркування)), 
запозичень (pop star, dance team, news ), фразеологізмів (“se prendre une (peau) de bana-
ne” означає провалитися ), арго (gourgourant – бреxун, graisseur – шулер, degraisseur – 
шаxрай, habitongue –звичка (-ongue поxодить iз дiалектної групи пiвденниx регiонiв 
Францiї:), варiантом цього ж суфiкса слiд вважати форму -onga: mensonga – бреxня 
). Для прикладу, назви та імена також можуть вживатись в скороченій формі (la Bi-
bliothèque nationale de France (BNF)). Якщо дане скорочення невідоме для читача, то 
воно одразу ж розшифровується. Проте існує ряд абревіатур відомих для широкого 
кола споживача.[2]

Як арго, так і фразеологізми зустрічаються в пресі з метою заохочення читача 
сприймати та інтерпретувати повідомлення так, як цього хотів би автор:  – ivre  – 
п’яний – plein comme une barrique; eau – вода – sirop de parapluie. Однією з лексичний 
особливостей публіцистичних текстів є збереження ритму, iнтонацiї, емоційністі 
та фонетичних особливостей розмовного мовлення за допомогою використання 
арготизмів. Арґо з мовної точки зору являє собою експресивну лексичну підсистему 
розмовної мови, яка характеризується великим експресивним потенціалом і швидкими 
змінами словникового складу і яка проникає у вищі рівні французької мови.[4]

Розмовні моделі, як риторичні засоби, контактовстановлювальні звертан-
ня, а також експресивно-забарвлена лексика, інтонована задумом автора та тісно 
пов’язана з його індивідуальною суспільною позицією  – все це також притаманне 
публіцистиці та газетним текстам.[1]

Для публіцистичного стилю характерне з’єднання контрастних за стилістич-
ним забарвленням слів, проте це залежить від жанру і має бути підпорядковане прин-
ципу естетичної доцільності.
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Газетний заголовок  – це обов’язковий компонент публіцистичного твору 
газетного видання, що гранично стисло й максимально інформативно відображає 
зміст матеріалу, передає ставлення автора й редакції до описуваних подій і постає 
засобом забезпечення комунікативних інтересів читачів[3].

В той час, коли засоби масової інформації набули неабиякого попиту і стрім-
ко розвиваються, доволі складно скласти конкуренцію іншим існуючим виданням. 
Придумуючи різноманітні комерційні підходи для успіху свого видавництва, не 
останнє місце займають заголовки. Адже читач при виборі необхідної інформації, 
перш за все звертає увагу саме на заголовок. Якщо заголовок влучно, вдало, доречно 
підібрано – така стаття має шанс на успіх.

Заголовок — це складова частина, постійний елемент газети — незмінний, 
повсякденний, завжди присутній у газетному номері.

Призначення газетного заголовка:
• зацікавити читача, бо найперше, що впадає в око читачеві, це заголовки;
• стисло й виразно донести до читача головну ідею публікації (повідомити 

основний зміст);
• привернути увагу читача до газетного матеріалу (тобто спонукати його 

прочитати надруковане під заголовком).
• Вдалий газетний заголовок:
• виражає єдність форми і змісту матеріалу;
• забезпечує актуальність і конкретність публікації;
• передає ставлення автора і редакції до описуваних подій, процесів, явищ;
• підкреслює значення повідомлюваного факту і, отже, активно впливає на 

читача[7].
Отже, заголовок – це постійний, незмінний елемент газети, який лаконічно, 

максимально стисло, чітко, конкретно і концентровано відображає головну ідею тво-
ру та. задум автора.

Заголовки французьких газет мають цілий ряд особливостей. Працюючи з 
французькомовними виданнями “Le Monde” і “Le Figaro” та проаналізувавши заго-
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ловки різноманітний рубрик, стає зрозумілим, що кожний заголовок має ряд осо-
бливостей, які можна охарактеризувати за уже визначеними класифікаціями. Також 
є цікавим те, що кожна рубрика має свою специфіку у створенні заголовків.

Для прикладу, заголовкам політичної рубрики “Politique” притаманні 
численні скорочення та абревіатури, а також вживання власних назв, зокрема імен 
політичних діячів:

Autriche : l’art selon le FPÖ (LE MONDE IDEES | 25.11.2016 Par Blaise Gauque-
lin (Vienne, correspondant) et Joëlle Stolz (Vienne, correspondante) ) – FPÖ – Parti de la 
liberté (extrême droite)

La première séance de dédicace de Macron perturbée par des militants CGT (Le 
Figaro, Publié le 24/11/2016 Par Arthur Berdah ) – La Confédération générale du travail 
ou CGT est un syndicat français de salariés créé le 23 septembre 1895 à Limoges. Elle faisait 
partie des cinq confédérations de syndicats de salariés français considérées, par présomption 
irréfragable, comme représentatives par l’État avant la réforme de 2008.

Débat entre Fillon et Juppé: passe d’armes autour de l’IVG (LE MONDE 
| 24.11.2016)  – L’interruption volontaire de grossesse (IVG) désigne dans plusieurs 
pays (France1, Suisse, Canada, Italie) un avortement déclenché pour des raisons non 
médicales, à la suite d’une décision personnelle et/ou familiale dans un cadre légal. 
Lorsque l’intervention est pratiquée en dehors des conditions fixées par la loi, on parle 
d’avortement clandestin.

Fillon, Juppé, Macron, à chacun son libéralisme (LE MONDE | 25.11.2016 Par 
Françoise Fressoz )  – François Fillon  – est un homme d’État français, membre du 
Rassemblement pour la République (RPR), de l’Union pour un mouvement populaire 
(UMP) puis du parti Les Républicains  ; Alain Juppé  – est un homme d’État français, 
Président de Bordeaux Métropole ; Emmanuel Macron – est un homme politique, ancien 
haut fonctionnaire et banquier d’affaires français.

Cécile Duflot bat le rappel de ses soutiens (LE MONDE | 25.11.2016 Par Ra-
phaëlle Besse Desmoulières ) – Cécile Duflot – l’ex-ministre EELV, secrétaire nationale 
des partis écologistes Les Verts de 2006 à 2010 et Europe Écologie Les Verts (EÉLV) de 
2010 à 2012.

Hollande tente de prendre de la hauteur à Madagascar ( Le Figaro, Publié le 
25/11/2016 Par François-Xavier Bourmaud ) – François Hollande – est un homme d’État 
français. Il est président de la République française depuis le 15 mai 2012.

Статті рубрики світського життя “Culture” характеризуються широким ви-
користанням цитат, сегментованих речень, а також еліптичних конструкцій. Щодо 
лексичних особливостей, то саме цій рубриці притаманні найбільш яскраві приклади 
використання лексичних засобів з метою експресивного та емоційного висловлення 
щодо подій, які відбуваються.

La Souterraine, un vent d’airs frais (LE MONDE | 25.11.2016 Par Stéphane Davet)
Vincent Delerm, un concert pétillant d’intelligence (Le Figaro, Publié le 

27/11/2016 Par François Delétraz)
Laurence Engel: « Ce n’est pas avec la gratuité que l’on diversifie le public » ( LE 

MONDE | 25.11.2016 Par Michel Guerrin )
Opéra de Paris: de la danse pour les fêtes (Le Figaro, Publié le 27/11/2016 Par 

François Delétraz )
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Fillon, Juppé… Et la culture ?(LE MONDE | 25.11.2016 Par Michel Guerrin )
Olivier Py: «Je n’oublie pas que je dois finir le premier mandat !» (Le Figaro, 

Publié le 25/11/2016 Par Armelle Heliot)
«Vaïana: la légende du bout du monde »: l’héroïne de Disney qui préfère la mer 

au prince charmant ( LE MONDE | 25.11.2016 Par Noémie Luciani )
В рубриці “Planète” можна зустріти велику кількість нумераційної форми 

зображення та заголовки-локалізатори, які містять в собі топоніми або елемент, 
який називає просторові координати, що допомагає краще зорієнтуватись, про яку 
місцевість йдеться. Також використання метафор, перифраз, порівнянь, епітетів та 
інших лексичних засобів з метою привернути увагу читача та зацікавити.

En Arctique, la température excède la normale de 20  °C ( LE MONDE | 
24.11.2016 Par Pierre Le Hir )

Les Suisses invités à voter sur la sortie du nucléaire (LE MONDE | 26.11.2016 Par 
Marie Maurisse (Genève, correspondance))

Incendies en Israël : 75 000 personnes évacuées de Haïfa ( Le Monde.fr avec AFP 
| 5.11.2016 )

En Nouvelle-Calédonie, à la recherche de la «biodiversité négligée». Des espèces 
uniques au monde ( Reportage de Yann Chavance (texte et photos) )

Expédition épique dans le Grand Nord norvégien ( Le magazine du Monde | 
25.11.2016 Par Pierre Jaxel-Truer )

Не однією з останніх за популярністю є рубрика моди “Fashion”, яка 
змінюється надзвичайно швидкими темпами, адже тенденції моди такі нестійкі 
сьогодні. Тому задля того, щоб змогти привернути і втримати увагу читача, необхідно 
вмістити зміст статті в доволі стислій і короткій формі, що можна здобути за 
допомогою односкладних речень, а також лексичного різноманіття. Заголовки такого 
типу рубрики відображають інформативну, а подекуди спонукальну та інтригуючу 
функції. Також заголовки рубрики моди.

Gabardines, bombers et marinières... Les pièces mode d’une Parisienne (Le Fi-
garo, Le 16 novembre 2016 Par Sylvie Clémente )

Bonnet, bandeau, béret... Quel couvre-chef va nous réchauffer cet hiver? (Le 
Figaro, Le 26 novembre 2016 Par Marie-Caroline Bougère)

Marion Cotillard et Léa Seydoux : deux grossesses, deux styles ( Le Figaro, Le 
21 novembre 2016 Par Anthony Vincent )

Noël: plus de 50 idées de cadeaux pour nos hommes ( Le Figaro, Le 20 novembre 
2016 Par Anthony Vincent )

Black Friday: les 12 sites où shopper en ce jour de soldes ( Le Figaro, Le 25 no-
vembre 2016 Par Justine Feutry )

Рубрика спорту “Sport” характеризується односкладними заголовками, так 
як вони вміщають в максимально стислій формі інформацію, яка здатна привернути 
та зосередити увагу читача. Зокрема, це номінативні заголовки, ядерний компонент 
яких виражений іменником. Переважна більшість номінативних заголовків пред-
ставлена поширеними номінативними конструкціями, тобто при одному ядерному 
компоненті є кілька залежних. Також оглядаючи новини спорту можна натрапити 
на еліптичні конструкції, які з своєю допомогою роблять заголовок більш ємним та 
емоційним. Широко вживаються топоніми, власні назви та імена.
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Un cross du figaro plus solidaire que jamais (Le Figaro, Publié le 27/11/2016 par 
Romain Schneider )

Formule 1: Nico Rosberg sacré champion du monde ( Le Monde.fr avec AFP | 
27.11.2016 )

Griezmann: la ligue 1  non, la premier league peut-être ( Le Figaro, Publié le 
27/11/2016 Par Valentin Carpentier )

Usain Bolt, Ousmane Dembélé : graines de champions (M le magazine du Monde 
| 21.11.2016 Par Pierre Jaxel-Truer)

Football : en Allemagne, le Bayern cède (enfin) son trône ( Le Monde.fr avec AFP 
| 21.11.2016 )

La bonne affaire pour bordeaux, les regrets pour lorient ( Le Figaro, Publié le 
26/11/2016 Par Valentin Carpentier )

Слід виокремити, що заголовок має свої семантично-комунікативні особливос-
ті, структурно-семантичні, лексичні. Також заголовки можна розділи за змістом, формою 
зображення, метою емоційного впливу, структурою, змістовим наповненням, повнотою 
відображення інформації тощо. Для того, щоб краще зрозуміти структуру побудови за-
головків, потрібно охарактеризувати декілька з них за різноманітними критеріями.

Cécile Dutheil de la Rochère: « La France réactionnaire de la manif pour tous »
L’éditrice Cécile Dutheil de la Rochère est la belle-sœur de la présidente de la Manif 

pour tous. Elle dit dans sa tribune être répugnée de porter un nom désormais associé à une 
droite qui n’a jamais accepté de ne plus être au pouvoir.

LE MONDE | 18.10.2016 à 10h07 • Mis à jour le 18.10.2016 à 17h00 | Par Cécile 
Dutheil de la Rochère (Editrice, traductrice et critique littéraire)

Заголовком-цитатою є цитата автора статті, яка висловлює свою пози-
цію:  Cécile Dutheil de la Rochère: « La France réactionnaire de la manif pour tous». 
Заголовок-цитата – це найяскравіше висловлювання статті, яке виконує інтригуючу 
фунцію. Висловлювання автора викликає інтерес до подальшого прочитання статті. 
Заголовок є повноінформативним, тобто актуалізує смисловий компонент тексту.

Zika: la levée de l’état d’urgence mondiale inquiète le Brésil
Les scientifiques redoutent une baisse des donations, alors que les naissances 

d’enfants microcéphales se poursuivent à un rythme inquiétant.
LE MONDE | 23.11.2016 à 06h37 • Mis à jour le 25.11.2016 à 20h45 | Par Claire 

Gatinois (Sao Paulo, correspondante)
Zika: la levée de l’état d’urgence mondiale inquiète le Brésil  – заголовок-

локалізатор, оскільки містить елемент, який задає просторові координати ситуації. 
Заголовок є сегментований двокрапкою. Перша частина заголовку є неповноінфор-
мативною, оскільки тільки скеровує в той напрямок, про що йтиметься далі. В першій 
частині заголовку вжитий медичний термін «zika», який одразу спонукає до занепо-
коєння. Друга частина – інформативна, оскільки дозволяє читачеві визначити осно-
вний зміст тексту статті.

Combien de femmes ont subi du harcèlement sexuel dans votre entreprise?
Par Lucile Quillet | Le 25 novembre 2016
Lancé par les créateurs de la plateforme Macholand, Caroline de Haas et Elliot 

Lepers, le site Stop HS veut briser le tabou du harcèlement sexuel en entreprise à l’occasion 
de la Journée de lutte contre les violences faites aux femmes.
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Заголовок такого типу як Combien de femmes ont subi du harcèlement sexuel 

dans votre entreprise ? можна віднести до заголовку, який виконує інформативну 
функцію та є проблемним за змістовим наповненням, оскільки в статті необхідно 
розкрити шлях вирішення ситуації, яка склалась. За повнотою відображення, заголо-
вок є повноінформативним, так як читач ознайомившись з ним, добре усвідомлює 
про що йтиметься в даній статті. За семантично-комунікативними особливостями, 
такий тип питального речення називається запит-з’ясування.

Millennials: où rêvent-ils d’aller en vacances ?
Par Charlotte Herrero | Le 24 novembre 2016
Une étude lève le voile sur les destinations préférées de la génération Y. Et, non, ce 

ne sont pas les endroits où l’on fait le plus la fête.
Millennials: où rêvent-ils d’aller en vacances ? Заголовок-інтрига, який вико-

нує як інтригуючу, так і спонукальну функції. Метою такого заголовку є заінтригу-
вати читача та зацікавити для подальшого прочитання статті. Такі заголовки за зміс-
товим наповненням є рекламно-інтригуючими, а за повнотою відображення змісту 
тексту – неповноінформативні. Спонукальна функція виражає заклик до дії та вра-
ховує установку на масового читача. Заголовок є сегментований двокрапкою. Пер-
ша частина – односкладна, думка виражена в стислій формі, саме з допомогою цього 
привертає увагу читача. Друга частина – інформативна, оскільки дозволяє читачеві 
визначити основний зміст тексту статті.
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Ключові слова / Keywords: аграрний дискурс / agricultural discourse, аграрна 
термінологія / agricultural terminology, термінологічна система / terminological system, 
аграрний сектор / agricultural sector, прагматичний аспект / pragmatic aspect.

Дослідження аграрної термінології вважається однією з найскладніших 
проблем у галузі перекладознавства та лінгвістики, оскільки терміни відносяться до 
лексики, яка постійно розвивається, користується попитом у фахівців різних сфер і 
потребує особливої уваги. Характерними рисами аграрного дискурсу, який відносять 
до наукового є широке використання термінів та спеціальної лексики, а також його 
логічність, точність, об’єктивність та узагальнення, комунікативна спрямованість на 
реципієнта.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Протягом останніх років вітчиз-
няні й зарубіжні науковці активно вивчають питання, що стосуються проблеми 
утворення термінів (Л. Білозерська, І. Квитко, Т. Кияк, А. Коваленко, Н. Раєвська). 
Вивченням фахової термінології займалися Н. Горбунова, С. Кондратюк, М. П. Ко-
черган, А. Левицький. Великий внесок у дослідження особливостей термінологічної 
лексики зробили й такі зарубіжні науковці, як: П. Ньюмарк, А. Герд, Д. Лоте. Проте не 
дивлячись на численні перекладацькі роботи, на сьогодні не достатньо дослідженими 
залишаються питання особливостей термінології аграрного дискурсу.

Метою дослідження є визначення основних прагматично-функціональних 
особливостей та способів утворення термінології аграрної галузі.

Виклад основного матеріалу. Термінологічна лексика посідає помітне місце 
у словниковому складі будь-якої розвинутої літературної мови. Безперервно попо-
внюючись новими одиницями, вона становить ту частину словника, розвиток якої 
відбувається найбільш інтенсивно.

Галузева термінологія є найважливішим засобом професійного спілкування. 
На сьогодні спостерігається стрімкий розвиток науки і техніки, що, в свою чергу, веде 
до подальшого удосконалення мови цих галузей – наукової та технічної терміноло-
гії. Визначення специфіки та закономірностей функціонування мови в науковому 
дискурсі, у тому числі й аграрному, є найбільш актуальним, зокрема це стосується 
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англійської термінології, оскільки саме англійська мова є міжнародною мовою науко-
вого спілкування і технічного прогресу [3, с. 114].

За визначенням А. Коваленко, терміном є емоційно нейтральне слово чи сло-
восполучення, яке вживається для точного вираження понять та назв предметів [4]. 
На думку Н. Раєвської, термін можна визначити як, слово, що характеризується не 
лише стильовою співвіднесеністю, а й певною замкненістю в системі лексики на озна-
чення понять якоїсь окресленої галузі знань [5].

Аналізуючи термінологію аграрного дискурсу варто зазначити, що більшість 
термінів утворюються за допомогою запозичень з інших мов, головним чином з ла-
тини та грецької мови: лат. animal – англ. animal – тварина, лат. аtmosphere – англ. 
atmosphere – атмосфера, лат. bacteria – англ. bacteria – бактерія.

В основі багатьох англійських аграрних термінів лежать латинські і грецькі 
корені, що робить їх інтернаціональними: лат. plante  – англ. plan    – рослина, лат. 
butyrum – англ. butter – масло. Простежується велика кількість й інших термінів: грец. 
katalysis – англ. catalyst – руйнування, лат. piper – англ. рepper – перець, лат. defeat – 
англ. defect – недолік, лат. atom – англ. atom – атом та ін.

Для аграрної фахової мови характерні також скорочення багатослівних 
термінів, які утворені шляхом скорочення термінів або їх складових частин: DNA (de-
oxyribonucleic acid) – дезоксирибонуклеїнова кислота, anl-dr (animal-drawn) – гужовий, 
pH (hydrogen ion exponent) – гідрогенний показник.

Для правильного перекладу терміна важливо знати його словотвірну та 
морфологічну структуру. Серед аграрних термінів простежуються наступні:

1. Прості терміни, що складаються з одного слова: parasitism – паразитизм, 
whey – сироватка, straw – солома, harvest – урожай.

2. Складні, які складаються з двох слів та пишуться разом або через дефіс: 
superphosphate – суперфосфат, mouldboard – полиця плуга, livestock – домашня худоба, 
aminoacid – амінокислота.

3.  Багатокомпонентні терміни, що складаються з трьох і більше слів: food 
safety  – безпека продуктів харчування, food сrop  – сільскогосподарська продовольча 
культура, herbicide-tolerant crop  – сільськогосподарська культура, стійка до 
гербіцидів.

4.  Терміни-словосполучення, які складаються з кількох компонентів: three-
point linkage – триточковий навісний пристрій, the soil engaging parts – ґрунтозахватні 
частини, arable land – орна земля.

Залежно від ступеня спеціалізації значення терміни поділяються на три групи:
1.  Загальнонаукові терміни, які вживаються майже в усіх галузевих 

термінологіях, наприклад: conception, analyze, theory.
2. Міжгалузеві терміни, які використовуються в кількох споріднених або й 

віддалених галузях (аграрна наука має термінологію, спільну з іншими соціальними, 
природничими науками, наприклад: agricultural spending, private property).

3. Вузькоспеціальні терміни – слова чи словосполуки, які позначають поняття, 
що відображають специфіку конкретної галузі, наприклад: agraf, outset.

Терміни можуть бути багатозначними, що викликає труднощі їх перекладу, 
особливо, коли один і той самий термін реалізує різні значення у різних галузях. 
Наприклад, green може означати і зелений, і неспілий, head  – 1)  голова, 2)  череда, 
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3) голова худоби. І навпаки, зерно – grain, corn, seed, kernel; грунт – soil, ground, bottom, 
field, terrain; сіяти – sow, drill, seed, plant.

Щодо однозначних термінів в аграрному дискурсі, то вони можуть входити до 
різноманітних тематичних груп. Наприклад: назв рослин, представників тваринного 
світу: bluebell – дзвіночок, cactus – кактус, chamomile – ромашка, dinosaur – динозавр, 
ostrich  – страус та ін.; назв людей за їхньою діяльністю, спеціальністю: geologist  – 
геолог, agronomist – агроном, economist – економіст.

Як показало наше дослідження, одним з найпродуктивніших способів 
утворення термінів аграрної лексики є словосполучення. Це однозначні терміни 
вузької спеціалізації, оскільки вони використовуються, головним чином, у аграрній 
сфері і зазвичай не мають омонімів: aerobic-anaerobic method of manure preservation – 
аеробно-анаеробний спосіб зберігання гною, gamasoidea mites – гамазоїдні кліщі, means 
of desinvasion – дезінвазуючі засоби.

Вивчаючи особливості англомовних термінів аграрного дискурсу, зазначимо, що:
• велика кількість загальновживаних слів набувають значень, специфічних 

для аграрної сфери, тобто стають вузькими термінами: habitat  – місце 
проживання, місце розповсюдження, природне середовище, довкілля; meal – 
їжа, борошно грубого помелу;

• значення терміну складає одне із значень слова і перекладається за допо-
могою лексичного еквіваленту: habitat of life – спосіб життя;

• у сучасній науковій літературі, зокрема з аграрних проблем, часто просте-
жується таке явище, коли термін в одній галузі має два і більше значень: 
crop – 1) врожай, 2) жнива, 3) посів, 4) сільськогосподарська культура; food – 
1) їжа, 2) корм, 3) продукти харчування, 4) поживні речовини, 5) поживний; 
plant – 1) розсада, 2) рослина, 3) комбінат.

Щодо прагматичного аспекту, то він керує змістом тексту, об’єднує лінгвіс-
тичну форму і комунікативну функцію, є невід’ємним компонентом комунікації. За 
допомогою прагматичного аспекту зміст тексту впливає на реципієнта: викликає по-
зитивне або негативне ставлення, спонукає до здійснення інтелектуальних або фі-
зичних дій, викликає інтерес до подій, переконує у достовірності/недостовірності 
інформації, тощо. Прагматичний аспект є невід’ємною властивістю комунікативних 
одиниць і передбачає використання мовних засобів з метою прямого впливу на ре-
ципієнта [2, c. 23]. Необхідно зазначити, що тексти аграрного дискурсу, які насичені 
великою кількістю фахової лексики, виконують низку прагматичних функцій, а саме: 
інформаційну, пізнавальну, доказовості істинності знань, аргументативну, експлана-
торну, довідкову та дидактичну.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Зважаючи на викладене 
можна зробити висновок, що аграрні терміни характеризуються низкою особливос-
тей: наявністю дефініції, максимальною абстрактністю, моносемічністю, відсутністю 
експресії та емоційного забарвлення, стилістичною нейтральністю, співвіднесеністю 
зі спеціальними поняттями і логічністю. Для аграрного дискурсу характерним є ши-
роке використання абревіатур та скорочень, сільськогосподарський вокабуляр, що 
постійно поповнюється та розширюється.

Проаналізувавши особливості формування термінологічної бази в аграр-
ному дискурсі очевидно, що аграрна лексика складається з великої кількості спеці-
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альних термінів – фахової лексики, що є однією з відмінностей вузькогалузевої літе-
ратури. Проведений аналіз свідчить про те, що в аграрних текстах велика кількість 
загальновживаних слів набувають значень, спеціальних та специфічних для аграрної 
сфери, тобто стають вузькогалузевими термінами.

Для подолання труднощів, що виникають під час перекладу фахових, зокре-
ма аграрних текстів, необхідно ґрунтовно аналізувати спеціальну лексику, вивчати її 
багатозначність, особливості словотворення, а також різноманітні скорочення, абре-
віатури та власні назви, що простежуються у зазначених текстах.
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У сучасних дослідженнях мови, як ніколи раніше, особливу увагу науковці 
приділяють вивченню причин та наслідків мовного ґендерного дисбалансу. Цілком 
очевидно, що мова є головним засобом збереження та передачі дискримінаційних 
поглядів, тому використання ґендерно-упереджених граматичних та лексичних форм 
англійської мови, що відображають маскулінізований світогляд, потребує втручання 
з боку лінгвістики та мовної політики. Проте останнє десятиріччя характеризується 
активним реформуванням, наслідком якого є впровадження ґендерно-нейтральних 
мовних одиниць на всіх рівнях функціонування мови [1, с. 6; 4, с. 135; 5, c. 34; 9, с. 24]. 
Це лінгвістичне явище в англомовній літературі називається non-sexist (gender-
generic, gender-fair, gender-inclusive, gender-neutral, sex-neutral) language і має на меті 
нівелювати домінування будь-якої статі у спілкуванні та подолати існуючі стерео-
типні уявлення [7, с. 14; 8, с. 130; 10, с. 25; 11, с. 46].

Значна увага науковців до вивчення ґендерних аспектів мови свідчить про 
те, що на сьогодні ґендерні дослідження перейшли від гіперболізації значимості ґен-
дерного фактору в спілкуванні до визнання його антропоцентричності, релятивності 
та конвенціональності, що по-різному проявляються в окремих мовних парадигмах. 
Особливу увагу під час аналізу ґендерної асиметрії у мові необхідно приділити фемі-
ністичній лінгвістиці. Одним із головних напрямків її дослідження є вивчення аси-
метрії у системі мови [6, с. 53]. При цьому вплив фемiнiстичного руху на лексикон 
англiйської мови здійснюється за двома основними напрямками: внутрiшнiм 
та зовнiшнiм векторами поповнення словникового складу англiйської мови, що 
передбачають розвиток словотворчої системи нейтральних термінів та вплив на 
мовне планування шляхом руйнування негативних стереотипів [3, с. 7].

Важливо відзначити, що в європейській та американській традиціях термін 
сексизм спочатку вживався в соціальних науках і позначав вищість однієї статі над 
іншою [5, с.  32]. На думку О.Л.  Бєссонової, проблема ґендерного дисбалансу мови є 
важливою, оскільки порушує загальномовні, етичні та комунікативні мовні норми. 
Так, в англійській мові, де ґендерні розбіжності ґрунтуються, зазвичай, на семантичних 
ознаках, твердження про немаркованість чоловічого роду викликає значне зацікавлення 
з боку лінгвістів [2, с. 187]. Врешті, у будь-якій мові, де класифікаційні критерії швидше 



65

Literatura, socjologia i kulturoznawstwo.  
формальні, ніж семантичні, немаркованість чоловічого роду не привертає такої уваги. 
Таким чином, постає питання мовної ґендерної асиметрії, що кваліфікується як нерів-
номірне представлення в мові індивідів різної статі. Вивчення цієї асиметрії ґрунтуєть-
ся на гіпотезі Сепіра-Уорфа, яка визначає мову не лише як продукт суспільства, але й як 
засіб формування його мислення та ментальності.

Здійснений аналіз англомовного масмедійного дискурсу дозволив визначити 
основні характеристики лінгвістичного сексизму та простежити дотримання норм 
мовної коректності на телебаченні.

Варто відзначити, що порівняно з пресою, усні мас-медіа відзначаються, з 
одного боку, вищим рівнем мовної коректності та стабільною позитивною динамі-
кою впровадження ґендерно-нейтральної лексики, а з іншого боку, значно більшою 
кількістю маніпулятивних стратегій з використанням імпліцитних стереотипних 
образів, що відображають ґендерну асиметрію. Досліджуючи особливості реалізації 
норм мовної коректності у випусках новин необхідно зазначити, що 90% повідомлень 
на політичну та соціальну тематику характеризуються вживанням лише ґендерно-
нейтральних іменників, що позначають професії, титули та статусно-рольові позиції: 
A better choice would be Governor Sarah Palin [CNN]; They meet the house representatives 
[CNN]; Sometimes it’s important to have a spokesperson [CNN].

Однією із комунікативних стратегій британського телебачення є використання 
паритетних понять для позначення професій осіб різних статей: A spokeswoman for 
the McCanns has said that the couple are happy to help the police in their investigations… 
[BBC]; According to one affected traveller and recently retired businessman… [BBC]; They 
can be described as the elder statesman… and stateswoman of Hollywood [BBC]. При цьому 
нейтральними залишаються номінації у множині: Portuguese police are no longer ac-
tively looking for Madeline [BBC]; Senior police officers were also in court [BBC].

У цьому аспекті важливо зазначити й те, що британське телебачення 
характеризується дещо суперечливою мовною політикою, оскільки часто одне і 
те ж повідомлення містить ґендерно-марковані лексичні одиниці і їх нейтральні 
відповідники: At least 21 people have been killed in a mining accident. – Chinese state me-
dia says 4 men were rescued and 7 others escaped on their own [BBC]; Ten gunmen laded 
by sea and killed 163  people over three days.  – The last three attackers were shot dead by 
the Indian police forces [BBC]. Відтак, можна припустити, що британське телебачення 
залишається консервативним, а отже, впровадження норм мовної коректності від-
бувається достатньо повільно.

Аналіз американського телемовлення показав, що у 87% висловлювань вико-
ристовуються паралельні терміни, зокрема для позначенння осіб обох статей. Напри-
клад, у повідомленні про воєнні події відсутні ґендерно-марковані терміни на позна-
чення рангу і переважають вирази на зразок human right and human liberty; … аnd the 
husbands and wives whose loved ones became the heroes; … аnd the men and women of the US 
forces. Паритетні поняття превалюють і у репортажах про відомих людей країни: All this 
week we are looking at men and women that changed the course of the history [CNN].

У цьому ж аспекті варто відзначити, що американські телеканали часто 
використовують фрагменти прямої трансляції засідань Конгресу, а тому позитивним 
фактором є те, що 75% лексики у висловлюваннях політичних діячів відповідає 
мовним нормам: 114 People voting yes, one person voting no, the house does adapt house 
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resolution and governor is hereby impeached. Representative Curry moves to he new ques-
tion [CNN]. Такі сюжети передбачають велику за обсягом аудиторію і, таким чином, 
здійснюють максимальний вплив на адресата та його мовленнєву свідомість.

Спільною рисою для американського та британського телебачення є те, що 25-
30% усієї ґендерно-забарвленої лексики у випусках новин припадає на сферу культури: 
Even there potential actors and actresses are talking about it [CNN]; He’s been one of the nicest 
guys in show-biz [CNN. Досить часто це пояснюється: об’єктивною необхідністю вказати 
стать референта (Lily Luis becomes the first British female to top the us charts for 20 years 
[BBC]; How do you feel about the female fans around you? [BBC]); надмірною експресивністю 
повідомлення репортера-жінки (She’s such a strong lady [CNN]; He is probably the luckiest 
man in the world! [BBC]; He’s a passionate guy, he defends what he likes. He’s trying to keep 
the momento and not just be the poster-boy for scientology [CNN]); чи бажанням самого 
референта висловлювання підкреслити власну значущість та особливість (We were very 
jubilant … But now we are men, you see, now it’s a little different [BBC]).

Викладене дозволяє зробити висновок про те, що випадки мовного сексиз-
му в усних ЗМІ простежуються на 45% рідше, ніж у друкованих виданнях, а вжи-
вання ґендерно-маркованих мовних одиниць в англомовному телевізійному дис-
курсі відрізняється більшою експресивністю та прагматичним потенціалом. Відтак, 
мовний сексизм часто виступає як стилістичний засіб або частина маніпулятивної 
комунікативної стратегії, формуючи, таким чином, стереотипний мовний світо-
гляд аудиторії. Загалом, телевізійні інформаційні програми чіткіше дотримують-
ся норм мовної коректності, а розважальні телешоу використовують досліджувані 
мовні одиниці для досягнення необхідного впливу на глядача. Саме тому, вживання 
ґендерно-нейтральних одиниць є часто неусвідомленим, а отже, вимагає чіткого 
редагування та планування.

Отримані результати можуть бути використанні для розробки окремих пи-
тань щодо впровадження норм мовної коректності у суспільстві та під час подальшо-
го вивчення соціолінгвістичної специфіки масмедійного дискурсу.
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НУБіП України

ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ВЕТЕРИНАРНИХ ТЕРМІНІВ

Аннотація: Висвітлено існуючі в науці підходи до класифікацій і видів вете-
ринарної термінології. Виділено класифікації ветеринарної термінології в залежності 
від: сфери вживання; поширеності вживання в мові; сфери розповсюдження термінів 
в ветеринарній науці і практиці; галузевої приналежності; ступеня однозначності; 
ступені точності відображення поняття; часу використання; наявності дефініції; 
зв’язку ветеринарного терміну з контекстом; джерела виникнення; складу ветери-
нарного терміну.

Ключові слова: ветеринарний термін; ветеринарна термінологія; загально-
вживані терміни; спеціальні не ветеринарні терміни; спеціальні ветеринарні терміни.

Виклад основного матеріалу. Ветеринарна термінологія вкрай різноманітна 
і може бути класифікована на різні види, за різними ознаками. В ветеринарній літера-
турі запропоновано кілька таких ознак і відповідних класифікацій, хоча далеко не всі з 
них безперечні. Критичний аналіз різноманітних наукових точок зору з цього питання 
дозволяє запропонувати наступний варіант класифікації аналізованого явища. 

Залежно від сфери вживання ветеринарні терміни поділяються на терміни 
ветеринарної науки і терміни ветеринарної практики.

Термінологія ветеринарної науки – це терміни, які використовуються в ве-
теринарних наукових працях. Сферою її існування і фіксації є наукова і навчальна 
ветеринарна література. Слід зазначити, що практично в будь-який термін, що вжи-
вається в сфері ветеринарної практики, входить в наукову ветеринарну лексику, в 
той час як не всякий доктринальний термін знаходить відображення в тих чи інших 
ветеринарних документах. 

По-перше, в данному випадку порушено правило логічного поділу поняття, в 
силу якого розподіл має бути безперервним, плавним, поступовим. В силу сказаного 
первинний поділ ветеринарних термінів повинен бути дихотомічний. Перш за все, 
їх слід класифікувати на загальновживані та незагальновживані (спеціальні), які, в 
свою чергу, підлягають подальшому поділу. 

По-друге, не цілком точним бачиться найменування «спеціальні технічні». 
Воно вузьке за своїм обсягом, оскільки в буквальному сенсі дане словосполучення 
обмежується тільки технічною термінологією. Як видно, словосполучення «технічні 
терміни», що закріпилося в ветеринарній науці, пов’язане з широко поширеним ви-
діленням таких областей, як наука і техніка. Однак тут наука як особлива сфера люд-
ської діяльності протиставляється техніці або як сукупності різних засобів, механізмів 
і пристроїв, що не існують в природі і виготовлені людиною для здійснення процесів 
виробництва і обслуговування невиробничих потреб суспільства, або як діяльності, 
пов’язаної з вивченням, застосуванням і вдосконаленням знарядь і засобів праці. 
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Насправді в дану групу включаються не тільки терміни технічних наук, але і 

всі інші спеціальні терміни: медичні, економічні, психологічні та інші. З урахуванням 
сказаного можна запропонувати таку класифікацію. Залежно від поширеності вжи-
вання в мові всі терміни, використовувані в ветеринарній науці і практиці логічно 
поділити на дві групи: загальновживані та незагальновживані (спеціальні). Загально-
вживані терміни – це терміни, які в однаковій мірі використовуються в побутовому 
мовленні, в художній і науковій літературі, в ділових документах і в тому числі в ве-
теринарній науці і практиці. 

Ці терміни становлять основну частину (за підрахунками вчених до 80%) 
тексту наукових робіт і тексту ветеринарних документів. вони вживаються в повсяк-
денному, загальновідомому сенсі, тому прості і загальнозрозумілі. До них можна від-
нести такі, терміни як «автор», «замовлення», «документ», «громадянин», «свідок», 
«працівник» і цілий ряд інших [4, с. 70; 5, с. 24]. З приводу можливості і необхідності 
використання спеціальної термінології в ветеринарних документах висловлюються 
суперечливі судження. 

Інші вчені вважають, що без спеціальної термінології в тексті ветеринарії зви-
чайною літературною мовою виражати думки неможливо [6, с. 177]. Буденна лексика з 
огляду на її універсальність, багатозначність і образність не завжди задовольняє потре-
би в точності і стислості ветеринарного тексту [5, с. 62]. Конкуренція між зрозумілістю 
медичних документів і їх стислістю і точністю не може бути вирішена на користь однієї 
з груп термінів. І загальновживані та спеціальні терміни об’єктивно необхідні. 

Головне  – правильно визначити міру їх розумного співвідношення. Це за-
вдання має вирішуватися за допомогою послідовного дотримання вимог, які 
пред’являються до ветеринарної термінології. Спеціальні терміни – це терміни, які 
створюються і використовуються в тій чи іншій галузі наукового знання. Залежно від 
галузі наукового пізнання з метою ветеринарного аналізу їх доцільно розділити на 
дві групи: спеціальні неветеринарні і спеціальні ветеринарні. 

Спеціальні неветеринарні терміни – це терміни, запозичені з області спеці-
альних знань (техніки, медицини, економіки, біології та інших) і використовувані в 
ветеринарній науці і практиці. У цих галузях науки вони створюються для наймену-
вання відповідних понять. 

Потреба використання даного виду термінів в текстах спеціального при-
значення полягає в однозначності їх розуміння. При використанні таких термінів 
ветеринару необхідно дотримуватися наступного правила: спеціальні неветеринар-
ні терміни вживаються в тому значенні, яке закріплюють за ними відповідні галузі 
знань [6, с. 129-130]. Спеціальні ветеринарні терміни – це терміни, введені до складу 
ветеринарної лексики науковцем, що займається проблемами даної галузі і викорис-
товуються для найменування того чи іншого ветеринарного поняття. 

Говорячи про розподіл медичних термінів на загальновживані та спеціальні, 
слід зауважити, що між даними групами термінів йдуть постійні дифузійні проце-
си  – терміни взаємопроникають. Так, багато термінів, які були створені медиком і 
спочатку були суто ветеринарними, надалі широко поширилися в побуті, в худож-
ній літературі, активно застосовуються за межами ветеринарії. Вони перестали бути 
власне ветеринарними і перетворилися в звичайні слова. Окремі вчені пропонують 
загальновживані терміни поділяти на два різновиди: загальновживані ветеринарні 
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терміни і терміни, що використовуються в тексті ветеринарного досліду у вузькому 
значенні [4, с. 74]. Залежно від сфери розповсюдження термінів в ветеринарній науці 
і практиці їх можна розділити на загальні, міжгалузеві і галузеві [4, с. 69].

На перший погляд може здатися, що використання в ветеринарних докумен-
тах оціночних понять є виключно негативне явище. В залежності від часу викорис-
тання ветеринарні терміни поділяються на усталені і нові. Усталені – це терміни які 
тривалий час використовуються в ветеринарній науці і ветеринарних документах. 
Нові – це терміни, які мають невеликий термін використання в ветеринарії. У ветери-
нарній літературі в якості тимчасового кордону, що служить основою для виділення 
зазначених різновидів термінів, запропоновано брати пострадянський період, який 
характеризується кардинальною зміною суспільно-економічної формації і появою 
цілої системи нових суспільних відносин [1, с. 45] 

Залежно від обсягу яке відображають терміни їх можна поділити на: терміни 
родового значення і терміни видового значення. Термін родового значення – це тер-
мін, що позначає родове поняття, тобто таке поняття, обсяг якого ширше і повністю 
включає в себе обсяг іншого поняття. Термін видового значення – це термін, що по-
значає видове поняття, тобто таке поняття, обсяг якого становить лише частину об-
сягу родового поняття.

Залежно від зв’язку ветеринарного терміна з контекстом можна виділити 
контекстні і неконтекстні терміни. Контекстні – це терміни, смислове значення яких 
виявляється з контексту. Так, термін «abdomen» може вживатися в широкому і вузь-
кому сенсах. Конкретне значення данного терміна в кожному окремому випадку ви-
являється з контексту. 
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The process of vocabulary renewal of languages, including Modern Greek, is dy-
namic. The appearance of neologisms reflects the internal dynamics of the vocabulary de-
velopment of languages. This leads to the emergence of new trends in the active process of 
replenishment of vocabulary, expanding the boundaries of words’ compatibility, actualiza-
tion of lexical items that were on the periphery etc.

The main factors of lexical innovations’ appearance consist in constant changes of 
social life because the functioning of neologisms is the result of the development of various 
spheres of human activity. Among the areas, in which lexical innovations are often used, can 
be found the following spheres: fashion, aesthetics, computer technology, industrial tech-
nology, science, entertainment services, economic and public relations, sports industry, me-
dia, Internet communications. In addition to social reasons, the appearance of lexical items 
is also stimulated by intralingual factors caused by the requirement of improving lexical and 
semantic relations of a language system.

In the process of nomination takes place a partial foreignization of language that 
replenishes the language with foreign words. Neologization, in its turn, stands against a 
large number of loans that fall into the lexicon of language, activating the language’s own 
resources. Of course, borrowings are a specific channel of replenishment of vocabulary of 
Modern Greek, because a number of direct borrowings is in constant growth, translation 
loan-words appear and all this indicates an active semantic derivation. Semantic (or lexical) 
word-formation is a productive way of nomination in the Greek language, which serve as 
means of strengthening the expression of vocabulary, of expansion or narrowing of mean-
ing through more expressive lexical units generated in this way  – synonyms, antonyms, 
hyperonyms, hyponyms etc., that extend the paradigmatic characteristics of neologisms in 
Modern Greek. Syntagmatic relations (according to E. Karpilovska, of a functional potential 
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of nomination resource) with the resources of Modern Greek are reflected in the ability of 
neologisms to be used in phrases.

The internal word-formation potential of neologisms that indicates the degree of 
occurrence of new words into the language, the usage of these words by the speakers, as 
well as their subsequent consolidation in the vocabulary of language will be analyzed in this 
article. The subject of the article is very relevant because it describes the new tendencies of 
language renewal process, including Modern Greek. Researchers agree that corpus-based 
linguistics, i.e. quantitative linguistics, is not able to solve completely the problem, outlined 
by neology. Compatibility and word-formation activity, the frequent use of neologisms that 
researchers form into the corpus of new words, point to the potential understanding and 
accepting of new lexical items by the speakers, permitting this way its gradual standardiza-
tion [1, 173].

In comparison with the abbreviation and the creation of composites and juxtaposi-
tional compounds that are typical for neologization of Modern Greek, the most productive 
model of creation of neologisms is an affixal word-formation that emphasizes the specificity 
of the Greek language.

Therefore, affixal word-formation is realized by means of affixes (prefix and postfix) 
and affixoids (prefixoids and suffixoids).

Derivative processes of creating neologisms using prefixes (α-/αν-/ανα-/ανε-/ανη-, 
αντι-, απο-, δια-, δυσ-, εισ-, εκ-/εξ-, εν-/εμ-/εγ-/ελ-/ερ-, επι-, κατα-/κατ-/καθ-, μετα-, παρα-, 
προσ-, προ-, συν-, υπερ-, υπο-) are not productive enough to establish certain consistent 
patterns (e.g., η αντιπερεφέρεια, η ανορθολογικότητα, αναπρογραμματίζω, η αντιγήρανση, η 
αποχρέωση, το απόφωτο, διαγαλαξιακός, διευρωπαϊκός, -η, -ο, η εμβιομηχανική, μετέφηβος, 
το προδάσος, η υπερζήτηση, η υφαλμύριση [4-8]), but these affixes (that concerns mostly 
the affix α-) can be used in formation of affixoids. Thus, the stem ανοσ-, which is formed 
by the prefix α- and the stem -νοσ- and is used to describe certain characteristics and 
condition of the human immune system, creates a number of lexical innovations, for ex-
ample, η ανοσολογία, η ανοσοδιέγερση, ανοσοκατασταλτικός, -η, -ο, το ανοσοκύτταρο, η 
ανοσοανεπάρκεια, ανοσοενισχυτικός,-η,-ο etc [4-8].

Formation of lexical innovations with the help of suffixes or postfixes is a relatively 
common phenomenon since their number is bigger than that of prefixes. Suffixes may de-
note a person, that performs certain actions, usually when referred to professions (male: 
-άς, -άρης, -ίας, -ιέρης / -έρης, -τής, feminine: -ιδα, -ισσα, -ού, -τρα, – τρια), the action itself 
or its result (male: -μός, feminine: -α / -εια, -ση / -ξη / -ψη / -ηση / -ιση / -ωση, neuter: -άδι, 
-ητό, -ι, -ιμο / -σιμο / -ξιμο / -ψιμο, -μα), instrument or object (male: -εας, – τηρας, -της, femi-
nine: -αριά, -ιέρα, -τρα, neuter: -είο, -ερό, -τήρι), to denote the area (male: -ιας, feminine: 
-αρία, -ια, neuter: -αδικο, -ειο, -τηρι, -τηριο), are also distinguished suffixes that are used 
for the formation of adjectives to describe certain properties (-τος, – (ε / η) ρος, -ικος, -ιμος, 
-τεος, -τηριος, -αιος, -ειδής, -ώδης etc.), to form adverbs (-α, -ως), verbs (-ιζω, -αρω, -ευω): 
for example, αποδομητικός, -η, -ο, βαριατρικός, -η, -ο, η δημοκρατορία, ο δρομολογητής, 
εμβρυονικός, -η, -ο, η εναλλαξιμότητα, επιδραστικός, -η, -ο, ο καταγγελτισμός, η κληρονόμηση, 
η κυβερνησιμότητα, νεοπλουτίστικος, -η, -ο, η νησιωτικότητα, οικοσυστημικός, -η, -ο, ο 
προσαρμογέας, η υποχρεωτηκότητα, ο μισάνθρωπισμός [4-8].

The most numerous group of neologisms are formed by affixoid components 
which linguists define as an intermediate morpheme, a part or a component of the com-
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plex or shortenings, comparable to an autonomous word or a stem that is repeated with 
the same meaning in some words and is close in word-formation function to affix [3, 37-
38]. These prefixoids are: αερο-, αμφι-, ανοσ-, βιο-, βιντεο-, γεω-, δικτυο-, εθνο- (εθνικό-), 
ενδο-, εμπορο-, εξο-, ευρω-, ηλεκτρο-, ηχο-, ιστο -, κρυο-, κυβερνο-, μακρο-, μικρο-, μονο-, 
νανό-, οικο-, πολυ-, τηλε-, τρομο-, φιλ-, -θεραπεια, -φοβια, -βορος, etc., and suffixoids: 
-αλγία, -δότηση, -κομία, -κτονία, -λογία, -ποίηση, -ποιείο, -σκόπηση, -λογώ, -ποιώ, -γραφώ, 
-βολώ, -κοπώ and others, such as, η ευρωανάπτυξη, μακροθρεπτικός, η μικροκλίμακα, η 
μονοθεραπεία, η παιγνιοθεραπεία, ο φιλοευρωπαϊστης, ο τρομοπόλεμος, η τεχνοφοβία, 
κοστόβορος, η αριθμοποίηση, η αριστεροσύνη, βιοενεργός, -η, -ο, η βιοοικονομία, το 
γηριατρείο, γεωσύγχρονος, -η, -ο, το δικτυοκήπιο η εγκληματογένεση, εθνοφυλετικός, 
-η, -ο, κεφαλαιοποιητικός, -η, -ο, ο μικροεπενδυτής, η νανοβιοτεχνολογία, φωτοαλλεργία, 
φιλαναγνωσία, φτωχοποιώ etc. [4-8].

The word-formation activity of affixoids can be explained by a large number of 
combined concepts and realia that require the reflection of the different degree of their char-
acteristics, motivated expression, negative connotation, etc. Thus, the mechanisms of mor-
phological, semantic and syntactic changes that enhance the word-formation function of 
lexical items are being activated.

In most cases, the innovations can be developed into the reason phrases such as: 
θεατροποιώ → κάνω θέατρο, μαρτυροποίηση → δήλωση μαρτυριών. N. Klymenko emphasizes 
on such specifics of complex words, claiming that their structure contains elements that 
reflect the equivalent phrase components [2, 113].

Functionally affixoids are identified with affixes, because they show word-for-
mation activity and have extensive combinatorics. For example: ασυλοποιώ, σημειοδοτώ, 
αριστοποιώ, το ασκησιολόγιο, ο βιοαισθητήρας. From the above-mentioned examples we can 
conclude that the ability to form derivations lines of words may vary and it depends entirely 
on the nature of their meaning.

It should be noted that the Greek language remains partially the donor lan-
guage, even at the component level of borrowing because some affixoids, such as νανό-, 
κρυο- and others, had already been borrowed by English from Greek, and returned to 
it from English as borrowed elements at the present stage of Modern Greek vocabulary 
renewal.

Therefore, affixal word-formation (using affixes and affixoids) is 56% of the total 
number of registered neologisms. But the most productive model of formations of neolo-
gisms is the formation of new lexical items with the help of prefixoids (e.g., αερο-, ανοσ-, 
βιο-, βιντεο-, γεω-, δικτυο-, εθνο- (εθνικό-), εμπορο-, ευρω-, ηλεκτρο-, ηχο-, ιστο-, κυβερνο-, 
μακρο-, μικρο-, μονο-, νανό-, οικο-, πολυ-, τηλε-, τρομο-, φιλ- etc.), which is 65% of the total 
number of affixal word-formation means. With the help of suffixoids 28% of neologisms are 
formed, using prefixes and suffixes -7%.

Thus, neologisms are constantly changing lexical units because it can acquire a va-
riety of ways of formations. Lexical innovations composed with the help of affixes present 
the largest group because the new concepts that require new naming units are complex and 
multifaceted, and this is a characteristic feature of Modern Greek vocabulary. Besides, these 
signs indicate an addition in the ability of Modern Greek to remain a source of internation-
alisms, even on an intercomponent level through language (mostly English), that acts as a 
mediator in the processes of nomination.
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Интенсивное развитие экономической и культурной коммуникации создает 
у многих специалистов, изучающих немецкий язык как иностранный, потребность 
в овладении немецкой письменной речью. Это связано с желанием этих специалис-
тов овладевать письменной речью так, чтобы составлять соответствующие тексты 
грамотно, литературным языком, доступно для читателя, в формах, соответствую-
щих конкретным речевым ситуациям. Принимая во внимание интерес многих спе-
циалистов к совершенствованию письменной речи на немецком языке для создания 
самостоятельных текстов и для перевода текстов на немецкий язык, можно считать 
актуальной задачу оптимизации обучения письменной речи для таких целей. При 
этом наряду со стремлением обучающихся к повышению качества письменных тек-
стов, следует учитывать и сокращение времени для их составления. В связи с этим 
требуется определение основных проблем, возникающих при составлении текстов на 
немецком языке и разработка методов, служащих для преодоления этих проблем.

Одной из непривычных особенностей немецкого языка для специалистов, 
родным языком которых являются русский или украинский языки, можно назвать 
систему немецких глаголов. Применение немецкого глагола в письменной речи 
требует от обучающегося учета множества аспектов. Это, например, система вре-
мен немецкого языка, включающая кроме индикатива и императива еще и особую, 
свойственную немецкому языку систему форм и функций глагола  – конъюнктив. 
Однако система времен немецкого языка, имеющая свои особенности и создающая 
определенные трудности для желающих овладеть и другими (кроме письма) видами 
речевой деятельности (чтение, слушание, говорение), хотя и играет большую роль в 
овладении письмом и должна учитываться в обучении этому виду речевой деятель-
ности, не является предметом рассмотрения в настоящей работе из-за ее объема и 
многообразия.

Больше внимания мы уделяем формам глаголов на письме, поскольку одной 
из трудностей для изучающих немецкий язык как иностранный и желающих овла-
деть оптимальной письменной речью являются письменные (графические) формы 
немецких глаголов сильного спряжения, включая употребление глаголов во втором 
и третьем лице в презенсе.

Для совершенствования письменной речи следует овладевать графически-
ми формами таких глаголов, что требует специальных тренировочных упражнений 
с учетом особенностей памяти обучающихся (зрительная или двигательная память). 
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Здесь также следует обратить внимание на глаголы сильного спряжения, образуемые 
с помощью отделяемых и неотделяемых приставок, а также на глаголы с местоиме-
нием sich, которое может применяться для различных глаголов в различных падежах 
(Dativ или Akkusativ).

Дополнительное внимание следует также уделять так называемым глаголам 
с управлением, то есть немецким глаголам, которые употребляются с определенным 
предлогом, требующим после себя существительное в определенном падеже, что тре-
бует, в частности, твердого знания немецких предлогов, требующих после себя упо-
требление существительного в конкретном падеже.

Во внимании нуждаются также глаголы, требующие после себя существи-
тельное без предлога, но в определенном падеже. Это необходимо, поскольку во мно-
гих случаях в русском или украинском языках подобные значения выражаются глаго-
лами в других формах, с другим управлением. Поэтому незнание особенностей этих 
немецких глаголов может приводить к смысловым ошибкам, неточностям или же к 
нарушениям, связанным с культурой речи. Конечно, в некоторых случаях смысл речи 
можно передавать и с помощью других глаголов, имеющих более простые формы и 
управление, например, глаголы с окончанием –ieren (installieren, isolieren, projektieren, 
gratulieren), что наблюдается даже у некоторых носителей немецкого языка. Это мо-
жет быть связано с тенденцией возникновения своеобразной упрощенной речи (по 
типу бейсик инглиш), что в одних случаях может рассматриваться как позитив, по-
скольку позволяет передавать мысли в упрощенной форме, более понятной и легче 
воспринимаемой как носителями, так и неносителями языка, а также позволяющей 
высказывать свои мысли письменно людям, не овладевшим в полной мере немецким 
языком. С другой стороны, это негатив, поскольку не используется все богатство не-
мецкого языка, не могут быть переданы все тонкости смысловых оттенков, сложные 
особенности содержания, что важно в современном мире, когда многообразие ин-
формации, идей, ситуаций, учет индивидуальных особенностей людей требуют, как 
правило, употребления многообразных речевых форм, передающих разнообразней-
шие смысловые оттенки и индивидуальные особенности речевой ситуации. Обуче-
ние письменной речи происходит на всех этапах обучения иностранному языку, но 
овладение оптимальной письменной речью необходимо отдельным специалистам, 
уже овладевшим основами немецкого языка и применяющим его в своей деятель-
ности. Поэтому здесь необходимы индивидуализированные формы обучения, зави-
сящие от потребностей специалиста и его возможностей.

Изучение таких особенностей может быть предметом дальнейших исследо-
ваний по данной тематике.



77

Literatura, socjologia i kulturoznawstwo.  
СЕКЦИЯ 5. Языковедение и иностранные языки

Гуменюк З.В.
Национальный технический  

университет Украины 
«Киевский политехнический институт»,  

г. Киев, Украина

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ  
ЛЕКСИЧЕСКИХ И ГРАММАТИЧЕСКИХ СТРУКТУР НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА  

ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ НАВЫКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЧТЕНИЯ

Ключевые слова: профессиональное чтение; немецкий язык; фразеология; 
синоним; образование взрослых.

Keywords: professional reading; German language; phraseology; synonym; adult 
education.

Профессиональное чтение специальной литературы это один из видов 
деятельности специалистов многих отраслей теории и практики. В связи с расши-
рением деловой и культурной коммуникации с другими странами мира возникает 
потребность в профессиональном чтении на иностранном языке. Далеко не вся ин-
формация может быть переведена и издана. Поэтому большое значение приобретает 
умение читать на иностранном языке. И читать уже не только со словарем, находя 
значения многих слов, соединяя их в предложения и т.п., а читать быстро, бегло, бо-
лее полно усваивать содержание текста, а также уметь воспринимать текст как целое. 
В последнее время, в связи с ростом количества информации многие специалисты 
стремятся оптимизировать процесс чтения на родном языке. Для этого применяют 
разнообразнейшие методики обучения чтению, скорочтения, работы с книгой. Тем 
более необходимо совершенствовать и навыки чтения на иностранном языке. Поэто-
му в настоящей работе мы рассмотрим некоторые особенности процесса чтения на 
немецком языке, выделим основные трудности и попробуем дать рекомендации по 
их преодолению.

Известно, что даже тот, кто хорошо знает основной лексический состав и 
грамматику немецкого языка, встречает при чтении текстов на немецком языке труд-
ности, которые замедляют процесс чтения, затрудняют понимание текста, делают 
иногда невозможным восприятие отдельных предложений текста. Поэтому следует 
обратить внимание на некоторые особенности немецкого языка при чтении. Одну 
из трудностей представляет собой понимание фразеологизмов (фразеологических 
единиц, идиом), особенно если речь идет о выполняющем функцию отдельного сло-
ва устойчивом словосочетании, значение которого не выводимо из значений состав-
ляющих его компонентов [напр., 3], например, в немецком языке – «eine Forderung 
geltend machen»  – «предъявлять претензию, требовать». Наиболее распространен-
ные фразеологизмы такого типа следует собирать, систематизировать и заучивать. 
Возможно, даже необходимо составление специального словаря или пособия с при-
ведением только таких фразеологизмов и разъяснений к ним. Такой словарь может 
иметь традиционную или электронную форму. Такие издания служили бы не только 
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как справочный материал, но и для заучивания, чтобы читатель, встречаясь с такими 
фразеологизмами в тексте, уже знал их значение, что значительно облегчит ему по-
нимание текста и сэкономит время для поиска в справочной литературе, поскольку 
часто ищут не значение фразеологизма в целом, а значения отдельных слов, состав-
ляющих фразеологизм, а эти слова в некоторых случаях могут иметь грамматиче-
ские формы, не содержащиеся в словаре, что еще больше затрудняет поиск значе-
ния такой лексической единицы. Одну из трудностей немецкого языка при чтении 
представляет также синонимия немецкого языка. Синонимия в целом представляет 
собой сложную область лингвистики [1, с. 169-171], а в немецком языке достаточ-
но часто встречаются слова, обозначающие один и тот же предмет или явление, но 
имеющие разную графическую (и звуковую) форму. Это могут быть так называемые 
территориальные дублеты, которые характерны для отдельных областей Германии 
[1, с. 170]. Однако некоторые территориальные дублеты уже так распространились 
по всей территории употребления немецкого языка, что уже во многих случаях не 
указывают на территориальное происхождение текста или автора текста, а также не 
являются диалектизмом, просторечьем, не обладают каким-либо стилистическим 
оттенком, эмоциональной окраской [2]. Такие дублеты могут обозначать понятия с 
нейтральным значением, поэтому их следует отличать от синонимов, обозначающих 
один и тот же предмет, но имеющих различные территориальные, эмоциональные, 
стилистические оттенки.

Определенную трудность при чтении на немецком языке представляют так-
же грамматические конструкции, отсутствующие в русском или украинском языках, 
например «аккузатив с инфинитивом», различные формы конъюнктива. Поэтому 
специалистам, которые желают оптимизировать процесс чтения на немецком языке 
как иностранном, следует кроме разнообразных приемов совершенствования чтения 
и скорочтения уделять внимание и указанным в настоящей работе явлениям, харак-
терным для немецкого языка, связанным с особенностями фразеологии, синонимии 
и грамматики. Систематизация указанных явлений, определение их частотности, 
разработка способов их усвоения (методов, упражнений) для различных видов груп-
пового и индивидуального обучения в различных ситуациях могут стать объектами 
дальнейших исследований оптимизации чтения на немецком языке.
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Сьогодні відбувається реформування навчального процесу в вузах України 
відповідно із загальноєвропейськими вимогами до якості освіти. В умовах рефор-
мування вищої школи мають змінюватися також і освітні технології викладання 
іноземних мов. Все це ставить до викладання та викладача іноземної мови в вузах 
нові вимоги.

Метою навчання іноземної мови в вищій школі на сучасному етапі є ово-
лодіння студентами комунікативними компетенціями, що дозволять реалізувати 
їхні знання, уміння, навички для розв’язання конкретних комунікативних завдань в 
реальних життєвих ситуаціях. Іноземна мова виступає як засіб комунікації, спілку-
вання з представниками інших націй, отже в освіті продовжує розвиватися і надалі 
культурологічний або інтеркультурний підхід у навчанні в рамках концепції «діалогу 
культур», з метою формування полімовної грамотності студентів [2].

Якісна мовна підготовка студентів не можлива без використання сучасних 
освітніх технологій. Сучасні технології в освіті – це професійно-орієнтоване навчан-
ня іноземної мови, проектна робота в навчанні, застосування інформаційних та те-
лекомунікаційних технологій, робота з навчальними комп’ютерними програмами з 
іноземних мов (система мультимедіа), дистанційні технології в навчанні іноземних 
мов, створення презентацій в програмі Power Point, використання інтернет-ресурсів, 
навчання іноземної мови в комп’ютерному середовищі (форуми, блоги, електронна 
пошта), новітні тестові технології [1].

Можливості використання Інтернет-ресурсів величезні. Світова мережа Ін-
тернет створює умови для отримання необхідної студентам та викладачам інформа-
ції з будь-якого місця світу: країнознавчий матеріал, новини з життя молоді, статті з 
газет та журналів, тощо.
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На заняттях з іноземної мови за допомогою Інтернету можна вирішувати 
цілий ряд дидактичних задач: формувати навички й уміння читання, використо-
вуючи матеріали світової мережі; удосконалювати уміння та навички усного та 
писемного мовлення; поповнювати словниковий запас студентів; формувати у 
студентів мотивацію до вивчення іноземної мови. Окрім того, існує безліч можли-
востей Інтернет-технологій для розширення світогляду студентів, налагодження і 
підтримування ділових контактів, листування зі своїми однолітками з інших країн, 
участі в чатах, відео конференціях, тощо. Студенти можуть брати участь в тесту-
ванні, в вікторинах, конкурсах, олімпіадах, що проводяться за допомогою мережі 
Інтернет, отримувати інформацію з проблеми, над якою працюють в даний момент 
в рамках проекту.

Змістовна основа масової комп’ютеризації пов’язана з тим, що сучасний 
комп’ютер являє собою ефективний засіб оптимізації умов інтелектуальної праці, 
взагалі. Є одна особливість комп’ютера, що розкривається при використанні його як 
пристрою для навчання інших, и як помічника у процесі самоосвіти, це те, що він не 
є істотою. Машина може «люб’язно» спілкуватися з користувачем і в якісь моменти 
«підтримувати» його, але вона ніколи не проявить ознак роздратування, тощо. В цьо-
му сенсі використання комп’ютерів є, можливо, найкориснішим при індивідуалізації 
певних аспектів викладання.

Основна мета вивчення іноземної мови – формування комунікативної ком-
петенції, всі інші цілі (виховна, освітня, розвиваюча) реалізуються в процесі реалі-
зації цієї головної мети. Комунікативний підхід має на увазі навчання спілкування 
й формування здатності міжкультурної взаємодії, що є основою функціонування 
Інтернету. Поза спілкуванням Інтернет не має сенсу – це міжнародне багатонаціо-
нальне, мультикультурне суспільство, основою життєдіяльності якого є електронне 
спілкування мільйонів людей у всьому світі. Включаючись в нього під час вивчення 
іноземної мови, ми створюємо модель реального спілкування.

Важливим напрямом покращення рівня викладання, удосконалення на-
вчального процесу з іноземної мови у вищому навчальному закладі є використання 
різноманітних методик, зокрема тих, що базуються на сучасних інформаційних тех-
нологіях. З огляду на це, потрібно використовувати більш ефективні форми й засоби 
навчання, які б виконували у навчальному процесі такі функції: інформативну, фор-
муючу, мотивуючу, систематизуючу та контролюючу. Таким вимогам можуть відпо-
відати новітні комп’ютерні засоби навчання, до яких належать електронні посібники, 
підручники, методичні вказівки, мультимедійні курси навчання, тренінгові та тестові 
програми, навчальні комп’ютерні програми тощо [2].

Комп’ютерні програми та їх функції можна класифікувати як тренувальні, 
допоміжні, наставницькі, довідкові, контролюючі, навчально-ігрові. Суттєва особли-
вість усіх видів комп’ютерних програм навчання – це їх інтерактивність, наявність 
зворотного зв’язку. Зворотний зв’язок може бути як зовнішній, так і внутрішній. Зо-
внішній зворотний зв’язок дає можливість викладачу контролювати, оцінювати і ко-
регувати взаємодію студента і комп’ютера. Внутрішній зворотний зв’язок дозволяє 
студенту робити певні висновки щодо результативності власної навчальної діяль-
ності, надає необхідну допомогу та роз’яснення, а також, якщо потрібно, демонструє 
правильну відповідь або спосіб виконання певних дій [3].
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Значна кількість електронних засобів навчання є багатофункціональними. 

Це електронні підручники та навчальні посібники, які містять систематизований на-
вчальний матеріал відповідно до вимог програми викладання іноземної мови у вищій 
школі. Вони мають забезпечувати студентів необхідним для них обсягом інформації, 
а також сприяти формуванню відповідного рівня вмінь та навичок для певного етапу 
навчання [2].

Розробка електронних підручників є одним з провідних напрямків діяль-
ності вищих навчальних закладів, що працюють над упровадженням дистанційно-
го навчання.

Доцільно комплексно застосовувати такі форми сучасних інформаційних і 
телекомунікаційних технологій на різних видах занять в інформаційно-пошуковій, 
експериментально-дослідницькій і самостійній навчальній діяльності, зокрема, в ді-
яльності студентів з метою обробки отриманої інформації, здобуття знань і форму-
вання вмінь та навичок спілкування іноземною мовою [2].

Відзначимо, що самостійна робота студентів на основі інформаційних засо-
бів навчання сприяє формуванню високої культури розумової праці; формуванню та 
розвитку прийомів і навичок самостійно навчатись, умінь розумно витрачати та роз-
поділяти свій час; виробляє розумові вміння аналізу, синтезу, порівняння, зіставлен-
ня тощо; навчає самостійному мисленню. Застосування інформаційних технологій у 
процесі навчання іноземних мов призводить до якісних змін всіх елементів системи 
іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців.

З усього вище сказаного, потрібно зробити висновок, що для викладача сьо-
годні важливо постійно вдосконалювати власні знання про методи навчання інозем-
них мов, впроваджувати у власну викладацьку практику новітні освітні концепції, 
йти в ногу з часом.
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It’s well-known that IELTS is the world’s most popular English language test. The 
latest IELTS statistics show that over 2.2 million IELTS tests are taken every year – a dramatic 
increase from the 43 thousand IELTS tests taken twenty years ago.

The reasons for taking IELTS are different: for employment, for higher education 
courses, for other education purposes, for professional registration and others.

With one in four IELTS candidates taking the IELTS General Training test, it shows 
that IELTS isn’t only taken by people who want to enter university; it’s taken by people who 
want to demonstrate their English level in order to get a better job or to immigrate to an 
English-Speaking country.

The International English Language Testing System (IELTS) is a test that measures 
the language proficiency of people who want to study or work in environments where 
English is used as a language of communication. 

IELTS is available at more than 1,100 locations and it is accepted for migration to 
Australia, Canada, New Zealand and the United Kingdom. Thousands of education and 
training providers all over the world use IELTS results to select their students.

Test takers can feel confident that the IELTS test provides a valid and accurate 
assessment of the four language skills: listening, reading, writing and speaking; the topics 
covered are general enough for  all test takers will be able to answer questions on them. 
It is focused on assessing practical communication ability and serves both academic and 
non-academic purposes through a choice of two versions. IELTS is available in two test 
formats – Academic or General Training.

The IELTS Writing test has proved to be the most difficult part of the Academic 
test, with the average band scores for both males and females being significantly lower than 
the average for listening, reading and speaking. That’s why some writing strategies should be 
used to succeed in the test.

First of all, a test taker has to be informed about the exam and be strategic.
Writing Task 1 can be scary. And one must incorporate important numbers into all 

essay types on IELTS Writing Task 1.
The most common Task 1  questions are change over time questions and static 

questions. As for change over time questions the beginning numbers, end numbers, highest 
numbers, and lowest numbers for each line should be included. Those are the most important 
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numbers and they must be in the essay. While writing a static task we must circle the numbers 
for the highest second highest and lowest and include them in the essay.

Working over Writing Task 2 test takers should analyze the task properly and spend 
some time making notes; highlight or underline key words in the task to make sure that they 
focus on what they have to do; plan the answers; use paragraphs clearly; put one idea in each 
paragraph. One must not repeat ideas using different words and copy whole sentences from 
the question.

The essay has to be structured is specific way. Introduction should outline the main 
points of your argument. The body of the essay should consist of a logical sequence of the 
ideas and express the main point of the paragraph in the first sentence. The conclusion 
should provide a summary of the argument.

Candidates have to know that the elements of unity and coherence are necessary 
features of academic writing. Unity means that only one idea is discussed in the paragraph. 
The main idea is stated in the topic sentence of the paragraph, and then each supporting 
sentence develops that idea.

Coherence means that a paragraph is easy to read and understand because all 
supporting sentences are constructed in logical order and connected with the help of appropriate 
transition words. The movement from one sentence to the next must be logical and smooth. 
Each supporting idea should be discussed one after the other. Furthermore, the relationship 
between the ideas should be expressed by the right transition words or phrases [2].

Test takers need to combine sentences using linking words ‘and, also, too, moreover, 
furthermore’ for additional information; ‘that is, in other words, in fact’ for clarification; ‘for 
example, for instance, such as’ for providing examples; ‘because, since, for this reason’ for 
causes; ‘consequently, as a result, therefore, thus’ for effect; ‘first, first of all, second, before, 
after, then, next, later, more important, finally’ for meaningful order [3].

If test takers have trouble generating ideas for their essays they need a step-by-step 
process for brainstorming ideas and need to learn the process before and then use it during 
the test. After having brainstormed one needs to go back and choose the best ideas.

It’s also very important to manage time on IELTS Writing Tasks. One needs to 
spend a few minutes planning, making jotting notes or a brief outline before you write and 
checking the essay at the end paying attention to spelling, grammar and punctuation. The 
key to getting better at time management on IELTS is practice. 

Completing lots of IELTS-style practice tests will help everybody develop his 
English skills and get a high score.
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Теорія варіантності, яка з давніх часів незмінно привертає увагу вчених, по 
праву належить до найважливіших у сучасній лінґвістиці. Інтерес до варіювання мов-
них одиниць пояснюється тим, що тільки повне, багатоаспектне вивчення цього фе-
номену дозволить зрозуміти принципи і закони діахронічного розвитку і синхронного 
функціонування мови.

Ключові слова: варіантність, варіювання, термін(и), термінологія, лінгвістика.
Theory variance, which since ancient times has always attracted the attention of sci-

entists, rightfully belongs to the most important in modern linguistics. Interest in varying lin-
guistic units because the only comprehensive, multidimensional study of this phenomenon will 
understand the principles and laws of diachronic and synchronous operation language.

Key words: variability, the variation of the term (s), terminology, linguistics.

У термінологічній варіантності як окремій проблемі загальної теорії варіант-
ності виділяють два типи варіювання наукових одиниць – формальне (питання про 
нерівнозначність) та семантичне (питання про неоднозначність), що характеризу-
ються суттєвими відмінностями в межах такого складного і багатоаспектного явища, 
яким є мовна варіантність.

Формальна варіантність слова  – конкретно-історичне лінгвістичне явище, 
одне із внутрішніх проявів загальнолітературної мови, яке не тільки відображає її ми-
нуле, але й репрезентує на синхронному рівні можливі зміни у мові. Це проміжна ланка 
між тотожністю і подібністю (ідентичністю), планом вираження і планом змісту; пере-
хідний механізм від формоутворення до словоутворення, синхронії і діахронії; це те, 
що забезпечує умови безперервності основної функції мови – комунікативної.

На відміну від семантичного варіювання, для формального варіювання ха-
рактерна відносно стабільна позиція щодо значення відповідних одиниць при різно-
рідних модифікаціях їх форми.

Формальні варіанти слова пов’язані з процесами, зумовленими тенденцією 
до мотивованості мовного знака, і з процесами, яким властива немотивованість мов-
ного знака.

З цього приводу З. Богословська слушно зазначила, що характер формально-
го варіювання слова як лінгвістичної універсалії можна визначити як двоякий: „ви-
значений і розмитий, стійкий і перехідний, типовий і унікальний, реальний і потен-
ційний, загальнорозповсюджений і локальний,... свій і чужий”.
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На відміну від понятійно-змістовних універсалій, формальне варіювання 

відноситься до структурно-формальних і є простим за будовою. Зазначене явище пе-
редусім є властивістю: 1) усіх мов на різних етапах їх розвитку; 2) усіх форм існування 
окремої мови; 3) усіх мовних рівнів і підсистем. Так, лексична варіантність як різно-
вид варіантності мовних одиниць – власне універсалія. Будучи закономірним резуль-
татом стихійного розвитку мови, вона є відносною, а не абсолютною універсалією.

Формальні варіанти, співвідносячись і з категорією тотожності, й з категорі-
єю відмінності, наближені до останньої. Це результат активізації категорії відміннос-
ті. Тому слова, які коливаються, кваліфікуємо як відносно тотожні мовні одиниці.

Щоправда, наукові дослідження в сучасній лінгвістиці переконують, що між 
тотожністю і нетотожністю немає чіткої межі. Це пояснюється неоднорідністю фор-
мального варіювання: одні зміни основи слова можуть не порушувати його тотож-
ності, інші ж створюють схожі та перехідні типи (види). Зміни матеріальної осно-
ви слова, що призводить до структурних змін лексеми і впливає на змістовні якості, 
створює подібні одиниці перехідного типу. Однак розмежовувати тотожність слова і 
подібність до слова досить складно.

По-перше, формальна варіантність  – як вияв ізоморфності всіх мовних 
одиниць – це те, що об’єднує різнорівневі слова; по-друге, вона виявляє на лексико-
семантичному рівні специфічні риси, зумовлені феноменом слова – синтезом матері-
ального й ідеального, що формує висловлення.

Формальна варіантність є одночасно і результатом, і виявом, і умовою функ-
ціонування та розвитку мови, а також постійних змін, що в ній відбуваються. Отже, 
це, з одного боку, – ознака, властивість мови та її одиниць, а з іншого – мовний дина-
мічний процес (явище).
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Лексичні запозичення, як відомо, є одним з способів поповнення словнико-
вого складу будь-якої мови протягом усієї історії її існування. Загальновідомим є той 
факт, що запозичена лексика у складі сучасної української мови посідає значне місце і 
сягає своїм корінням у далеке минуле. Німецькі лексичні запозичення не є винятком.

На сучасному етапі розвитку українського мовознавства принципового зна-
чення набуває питання про вироблення й удосконалення принципів та засад мовної 
політики, зокрема, тих положень, що стосуються іншомовних запозичень. Усебічний 
аналіз іншомовного слова, з’ясування доцільності та перспективності чи взагалі не-
доцільності його функціювання у мові й мовленні неможливі без звернення до мов-
леннєвої компетенції носіїв мови. Такий напрям наукового дослідження проблеми 
освоєння іншомовних лексичних запозичень є важливим і актуальним.

Одне з найважливіших місць у роботах лінгвістів посідає проблема адаптації 
запозичень у системі мови-рецептора. Л.В. Чурсіна у своїй роботі «Словотвірна ва-
лентність основ французького походження в сучасній українській літературній мові» 
підкреслює, що освоєння лексики іншомовного походження відбувається на різних 
рівнях – графічному, фонетичному, морфологічному, лексико-семантичному та сло-
вотвірному. Вона зазначає, що центром словотвірного аналізу є не похідне слово і 
не словотвірна модель, а твірна основа та її іманентна властивість сполучуватися з 
певним набором афіксів, інших дериваційних компонентів.

О.Г. Муромцева у своїй роботі «Розвиток лексики української літературної 
мови в другій половині ХІХ  – на поч. ХХ ст.» пояснює це тим, що пристосування 
граматичної форми відбувається швидшими темпами, воно тісніше пов’язано з від-
ношеннями в межах національної морфологічної і словотвірної системи [5]. До того 
ж, саме для української мови надзвичайно важливою була роль російської мови, як 
мови посередника: з огляду на матеріальну спільність морфологічних засобів обох 
мов засвоєння запозичень українською мовою відбувалося значно швидше і з мен-
шою кількістю варіантів, ніж це спостерігалося при їх звуковому засвоєнні. Варіанти, 
що йшли із Західної України, були локальними, ненормативними, чужими для грама-
тичної системи української мови [5].

У статті В.В. Скачкової «Деякі наслідки семантичного освоєння німецько-
мовних лексичних запозичень», зазначено, що, якщо розподілити німецькомовний 
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лексичний матеріал, який входить до складу сучасної української літературної мови, 
на групи з точки зору семантичних змін, то чітко вимальовуються дві значні групи 
слів. До першої з них увійдуть ті лексичні запозичення, які у мові-рецепторі функціо-
нують у тому семантичному обсязі, що й у мові-джерелі. Причому йдеться як про од-
нозначні, так і багатозначні лексеми. До другої групи увійдуть слова, які в українській 
мові набули семантичних зрушень, а саме: а) запозичення, що зменшили кількість 
значень порівняно з кількістю значень у німецькій мові; б) лексеми, що збільшили 
кількість значень по відношенню до кількості значень етимону [7].

Автор розглядає кожну з груп окремо на предмет визначення наслідків се-
мантичних процесів, які відбуваються з німецькомовною лексикою під час освоєння 
в українській мові.

Першу групу німецькомовних лексичних запозичень становлять лексеми, 
які, як було зазначено, в українській мові існують у тому семантичному обсязі, що 
й у мові-джерелі. Щодо моносемічної лексики, то це найчастіше лексика терміноло-
гічна  – як вузькоспеціального (наукового), так і ширшого (побутового) характеру. 
Здебільшого, це назви реалій, що належать до військової, технічної, промислової, 
наукової і побутової сфер: колонтитул, станіоль, смальта, вашгерд, дюкер, вісмут, 
шніцель, страус, пудель, інцухт та ін. Зустрічається також абстрактна лексика: ерзац, 
зумер, цугцванг. Другу групу слів, запозичених українською мовою у семантичному 
обсязі, який вони мали в німецькій мові, становлять багатозначні слова. Вони на-
лежать до військової, технічної, промислової, будівельної, медичної, спортивної га-
лузей: флянець, кронциркуль, візир, шліц, квартирмейстер, капсула, матриця, ордер, 
бункер, штатив, корнцанг, трензель та інші [8].

До другої групи віднесено ті запозичення, які змінили свій семантичний об-
сяг у новому мовному оточенні. Серед них виокремлюємо значну кількість слів, що 
звузили в мові-рецепторі свій семантичний обсяг. Причому більшість запозичень, які 
існують в українській мові зі скороченим семантичним обсягом, проникла до нас в 
одному з вузьких обмежених значень, що у мові-джерелі розвинулося внаслідок від-
межування від ширшого, загального значення.

Таким є вживання слова штиб у значення «кам’яновугільне пилоподібне па-
ливо», що в німецькій мові виступає як вторинне, більш вузьке, порівняно з його осно-
вним значенням «пил» і «прах» / нім. Staub /. Подібних прикладів можна навести безліч. 
Це лексеми юнга, абшит, плац, дека, цуг, флінт, штрих, глет, люфт, блінт та ін.

Скачкова В.В. зафіксувала також ряд німецькомовних лексем, які розширили 
свій семантичний обсяг в українській мові. Аналізуючи їх, ми дійшли висновку, що роз-
ширення семантичного обсягу відбувалося різними шляхами. Найтиповіші з них це: а) 
перенесення за функціями, наслідком чого часто є перехід з однієї термінологічної сфери 
в іншу, з вузькоспеціальної до загальновживаної лексики і навпаки; б) метафоризація; в) 
метонімічне перенесення; г) поширення власних назв на назви реалій [7].

Спостерігається також зворотнє явище, а саме: термінологізація загальновжива-
ної запозиченої лексики. Так, унаслідок перенесення за функціями запозичення кабінет, 
фартух, футляр перейшли з побутової у спеціальні сфери, набувши значення термінів у 
різних галузях життя. Лексема кабінет прийшла свого часу в українську мову в значенні 
«робоча кімната». У сучасній німецькій мові це слово зазнало метонімічного перенесен-
ня, і його вживають у значенні «кабінет міністрів», а для поняття «робоча кімната» існує 
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німецьке Arbeitszimmer. Значення ж «кабінет міністрів» розвивалося і у мові-рецепторі. 
Але, крім цих значень, лексема кабінет набула подальшого семантичного розвитку. Про-
сторове її значення було перенесено і в інші сфери: кабінет лікаря / Sprechzimmer /, кабі-
нет для занять / нім. Fachzimmer /, кабінет начальника / нім. Chefzimmer /. Отже, з по-
бутової сфери, в яку лексему кабінет було запозичено спочатку, вона перейшла шляхом 
перенесення за функціями у сфери медицини, освіти, у виробничу галузь.

Як приклад розширення семантичного обсягу шляхом метафоризації автор 
подає лексеми флокени, калібр, шлейф, фраєр та ін. Так, запозичення фраєр / нім. 
Freier – «жених» /, існувало у значенні етимона в ХІХ – на початку ХХ століття на 
території Західної України. Проте, з часом, воно було переосмислене і функціонує 
у сучасній українській мові зі зневажливо-насмішкуватим відтінком як метафора зі 
значенням «пустий, нікчемний чоловік».

Менш поширене, ніж метафора (проте зустрічається серед німецькомовних 
запозичень), метонімічне перенесення. Як приклад автор наводить лексему верстат, 
що означає в мові-джерелі / нім. – Werstatt / «майстерня, цех», а в сучасній українській 
мові переосмислена зі значенням «верстат»[7].

Існують німецькі лексичні запозичення в сучасній українській мові у сфері 
рослинного і тваринного світу. Ця лексика становить понад сорок одиниць і включає 
назви квітів, дерев, кущів, культурних рослин, різновидів грибів тощо: айстра, ба-
вовна, барвінок, букс, вайда, гіацинт, едельвейс, імбир, квасоля, кольрабі, померанець, 
рапс, спаржа (шпараги, шпаргаль), тмин (кмин), трюфель, цибуля, шпинат; назви 
птахів та інших представників тваринного світу: вальдшнеп, гаршнеп, доберман, ка-
каду, каплун, кроншнеп, мопс, пудель, страус, такса [7].

Переважна більшість запозичень належить до активного складу сучасної 
української мови (70%). Словами обмеженого вживання є 30% запозичень, таких як: 
лакриця, люфа, фінвал, мангольд, тамаринд, які характерні для мови фахівців. Зустрі-
чаються й діалектні варіанти, як, наприклад, карп, дупель, гайстер, каплун, що наявні 
у вжитку населення окремих областей України.

Отже, розглянувши літературу з цієї теми, можна зробити висновок, що ні-
мецькі запозичення мали великий вплив на розвиток української літературної мови. 
Безпосередні контакти із закордоном, вивчення західноєвропейських мов, безумов-
но, сприяли проникненню іншомовних слів в українську мову і подальшому їх осво-
єнню. На ХІХ – початок ХХ століття припадає найбільш інтенсивне збагачення слов-
никового складу української літературної мови запозиченою лексикою: за відносно 
короткий історичний період в українську літературну мову ввійшли і утвердилися 
в ній найважливіші слова міжнародного характеру на позначення головних понять 
політики, науки, літератури, мистецтва.

Література:
1. Биржакова Е.Е., Войнова Л.Л., Кутина Л.Л. История лексикологии русского языка 

ХVIII ст. Языковые контакты и заимствования // Е.Е. Биржакова, Л.Л. Войнова, 
Л.Л. Кутина. – Львов: Наука, 1972. – 430 c.

2. Височина В.А., Семенова Н.А. Німецькі слова в українській мові. Дослідження 
з граматики і граматичної стилістики української мови: Зб. наукових праць // 
В.А. Височина, Н.А. Семенова. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1986. – С. 79 – 85.



89

Literatura, socjologia i kulturoznawstwo.  
3. Гринев С.В. Терминологические заимствования // С.В. Гринев. Вопросы заим-

ствования и упорядочения иноязычных терминов и терминоэлементов.  – М., 
1982. – С. 108 – 135.

4. Зиндер Л.Р. Современный немецкий язык // Л.Р. Зиндер. – Л., 1941. С. 319.
5. Муромцева О.Г. Розвиток лексики української літературної мови в другій половині 

ХІХ – на поч. ХХ ст. // О.Г. Муромцева. – Х.: Вища школа, 1985. – С. 66 – 103.
6. Скачкова В.В. Лексика німецького походження в українській художній літературі 

на воєнну тематику // В.В. Скачкова. – Х.: Мовознавство, № 6 – 1989. – С. 55 – 57.
7. Скачкова В.В. Деякі наслідки семантичного засвоєння німецьких лексичних за-

позичень // В.В. Скачкова. Зб. наукових праць лінгвіст. Кафедри «Лінгвістичні 
дослідження» ХДПУ ім. Г.С. Сковороди. – Х.: Слово, 1992. – С. 86 – 89.

8. Отюсько О. Ю., Жукова Л. В. Німецькомовні лексичні запозичення в сучасній 
українській мові //НУБіП України



90

Zbiór artykuóów naukowych.

ПОД – СЕКЦИЯ 5. Языковедение и иностранные языки.
Мельник Н.І.

Студентка, 
Національний університет біоресурсів  

і природокористування України 
м. Київ

Колесник М.Ю.
викладач,  

Національний університет біоресурсів  
і природокористування України

м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ

Ключові слова/ Key words: невербальні графічні елементи/nonverbal graph-
ics components, інформація/information, респондент/respondent, потенційний читач/
potential reader.

Реклама грає в житті людини важливу роль. Вона впровадилася непомітно 
й поступово стала невід’ємною частиною нашого життя. Куди б ми не йшли, що б 
не робили, реклама постійно з нами. Це плакати, стенди, афіші, вітрини, календарі 
і буклети. Панівне місце вона назавжди зайняла на телебаченні й радіо, у газетах і 
журналах, а також у мережі Інтернет.

Усі ми чудово знаємо, що реклама – це ефективний засіб впливу на аудиторію 
споживачів та один із найважливіших елементів маркетингових комунікацій. Вдало 
та правильно підібраний текстовий супровід реклами, а також адекватний його 
переклад (що безумовно підтвердять наведені нижче приклади) сприяє ефективному 
її впливу на підсвідомість потенційних споживачів. Тому при повному перенасиченні 
інформаційного простору в наш час, рекламодавцю необхідно бути не лише 
надзвичайно винахідливим, але й дуже уважним, щоб ненароком не втрапити у 
лінгвістичну пастку. Після того як усі етапи розвитку на внутрішньому ринку успішно 
пройдено, будь-який поважний бренд прагне прорватися на ринок міжнародний. Ось 
тут його і чекає несподіванка…

В історії розвитку товарного ринку можна нарахувати тисячі курйозних 
випадків із перекладом. Наведемо деякі з них: В середині 90-х компанія F&K Water-
house намагалася вивести на український ринок свій продукт – питну воду у пляшках 
Blue Water (Блакитна вода). З першого погляду – хороша та невразлива назва. Але часті 
повторювання «Блювота!» в рекламних роликах на телебаченні зробили своє діло: у 
споживачів склалося певне враження, яке зовсім не асоціювалося із чистою водою[6].

Скандинавський виробник побутової техніки Electrolux вивів свої пилососи 
на американський ринок, використовуючи слоган «Nothing Sucks Like an Electrolux», 
переклад якого звучить зовсім однозначно  – «Такий відстій, як Electrolux, ще тре-
ба пошукати!» Компанія Colgate-Palmolive вивела на французький ринок свою нову 
зубну пасту Cue. Американці навіть не підозрювали, що у Франції неабияку популяр-
ність має порножурнал з такою ж назвою. Американський рекламний девіз цигарок 
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Salem: «Salem – відчуй себе вільним» переклали на японську так: «Коли палиш Salem, 
відчуваєш себе таким оновленим, що голова стає пустою». Відома компанія General 
Motors зазнала фіаско, намагаючись вивести на ринки Латинської Америки свій но-
вий автомобіль Chevrolet Nova. Незабаром з’ясувалося, що хоча іспанською мовою 
«Nova» має значення «зірка», але на мові регіону це слово означає «не може рухатися». 
Тільки пізніше, довідавшись про цей комерційний конфуз, назву моделі для іспано-
мовного ринку змінили на «Caribe». Культовий джип Mitsubishi Pajero на іспаномов-
них ринках довелося продавати під назвою Montero, оскільки по-іспанськи «Pajero» – 
«гомосексуаліст». З цікавою проблемою зіткнулася компанія Mars при просуванні 
цукерок M&M’s на французькому ринку. Справа в тому, що у французькій мові немає 
значка & і позначення множини шляхом додавання закінчення ‘s. Рекламістам дове-
лося проводити додаткову кампанію з метою навчити французів вимовляти ім’я про-
дукту, тобто передавати звуками рідної мови звучання M&M’s англійською. Компанія 
Pepsi відзначилася одразу на двох ринках: китайському та німецькому. Причиною 
став невдалий переклад її слогану «Живи з поколінням Pepsi» («Come Alive With the 
Pepsi Generation»). Для німців він звучав «Піднімись із могили разом з Pepsi». Китайці 
були не менш шоковані: слоган набув несподіваного звучання – «Pepsi змусить ваших 
предків піднятися з могил». Компанія Coca-Cola довгий час не могла підібрати свою 
назву для продажу в Китаї. Справа в тому, що китайці вимовляють назву цього на-
пою як «Кекукела», що буквально означає «Кусай воскового пуголовка». Компанія 
була змушена перебрати 40 тис. варіантів написання своєї торгової марки, перш ніж 
було вибрано «Коку Коле», що означає «Щастя в роті». У США в рекламі пива Coors 
використовувався слоган «Turn It Loose!» (приблизний переклад «Стань вільним!»). 
Буквальний переклад слогану іспанською привів до появи справжнього шедевру  – 
«Страждай від проносу!». Коли компанія з виробництва авторучок Parker почина-
ла продавати свої вироби в Мексиці, то в рекламі говорилось, точніше, планувалось 
сказати: «It Won’t Leak in Your Pocket and Embarass You» («Ця авторучка не потече в 
кишені і не поставить вас в незручне становище»). Однак перекладачі зробили по-
милку через схожий правопис та звучання слова. У результаті вийшла оригінальна 
обіцянка: «Ця авторучка не потече в кишені і зробить вас вагітною»[6].

Коли авіакомпанія American Airlines встановила у своїх літаках шкіряні кріс-
ла і вирішила повідомити про це мексиканським споживачам, придуманий слоган 
англійською звучав прекрасно: «Fly in Leather» («Літайте у шкірі»). У буквальному 
перекладі цей вираз набув іншого змісту: «Літайте голими». Компанія Frank Purdue, 
що виробляє курятину, у США використовує слоган: «It takes a strong man to make a 
tender chicken» (наближений переклад – «Щоб приготувати ніжну курятину потрі-
бен сильний чоловік»). У перекладі іспанською ця фраза набула дещо іншого сенсу: 
«Потрібен сильний чоловік, щоб курка стала ніжною». У Німеччині в розпал епідемії 
коров’ячого сказу примудрилися випустити молочні іриски під назвою «Божевільна 
Корова». Цілком очевидно, що компанія-виробник зазнала величезних збитків. Та-
кож злий жарт може зіграти і суржик певної країни. Тому багато компаній, спіткнув-
шись об цей камінь, змушені перейменовувати свої товари в деяких країнах, де назва 
їхньої продукції, м’яко кажучи, звучить не так, як треба.

Прокладки Always в Японії довелося перейменувати у Whisper тому, що се-
ред японських школярок слово «Always» означає «Німфоманка, згодна на випадковий 
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секс». Парфумерна компанія Clairol представила у Німеччині свої сухі дезодоранти, 
використовуючи cлоган: «Mist Stick» (наближене значення «Туманний дезодорант»). 
Пізніше з’ясувалося, що на німецькому жаргоні слово «Mist» («туман») означає 
«гній». Компанія Ford вирішила вийти на бразильський ринок з моделлю Ford Pinto, 
проте не врахувала те, що на місцевому суржику слово «Рinto» означає – «маленька 
статевий орган». Чи варто говорити, що з продажами нової моделі автомобіля зо-
всім не склалося? Фірма не одразу з’ясувала, що потрапила впросак, і змінила назву 
на Corcel («Жеребець») лише через деякий час. До слова, Ford взагалі не щастить із 
адаптацією назв для Мексики і Латинської Америки. Наступною помилкою рекла-
містів стала презентація Fierra в Іспанії – в перекладі означає «стара баба», і Caliente в 
Мексиці – на їх жаргоні слово має значення «повія»[6].

Навіть в одній мові слова можуть мати різний зміст у різних країнах. Зокре-
ма, американська компанія United Airlines розмістила на обкладинці свого журналу, 
який пасажири отримують безкоштовно під час польоту, фотографію Пола Хогана, 
зірки фільму «Крокодил Денді», який позував на фоні малозаселеної місцевості Ав-
стралії. Під фотографією було написано: «Paul Hogan Camps It Up», тобто «Пол Хоган 
живе без зручностей», що на австралійському суржику означає: «Відкрито демон-
струє свою гомосексуальність»[6].

І це лише деякі приклади рекламних проколів, а точніше проколів у форму-
люванні тексту рекламного звернення. Необхідно пам’ятати, що створення реклам-
ного тексту – це важка і дуже відповідальна робота, яка потребує великої уваги, зо-
середженості та професійних знань. Адже реклама має спонукати до купівлі товару, 
а не викликати сміх, і аж ніяк не розгортати національні/міжнаціональні суперечки 
та конфлікти.

Таким чином, перед тим, як створити рекламний слоган чи ролик, варто ді-
знатися про усі особливості тих чи інших сегментів ринку, вікову категорію, а, якщо 
реклама набуває міжнародного характеру – усі особливості нації, для якої вона ство-
рюється.
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На сегодняшний день изучение и описание феномена синестезии носит 
междисциплинарный характер, поскольку данное явление выступает объектом ис-
следования целого ряда наук. Так в психологии, стоящей у истоков формирования 
понятия «синестезия», бытует следующее определение данного феномена: «такое 
слияние качеств различных сфер чувствительности, при котором качества одной мо-
дальности переносятся на другую, разнородную, например, при цветном слухе каче-
ства зрительной сферы на слуховую» [9, 192; 6].

В поле лингвистической науки широкое распространение получил взгляд на 
синестезию как на один из механизмов, способствующих метафоризации [10; 7 и др.]. 
Согласно этой точке зрения, синестезия признается «древней, широко распростра-
ненной, возможно даже универсальной формой метафоры» [10, 111].

А. А. Потебня писал, «...что во всех людях более или менее есть наклонность 
находить общее между впечатлениями различных чувств. Вполне убедительным до-
казательством существования такой общечеловеческой наклонности может служить 
язык. <…> В славянских языках, как и во многих других, вполне обыкновенны сближе-
ния восприятий зрения, осязания и вкуса, зрения и слуха. Мы говорим о жгучих вку-
сах, резких звуках <…> встречаем сравнения света и громкого, ясного звука» [8, 145].

И. В. Арнольд считает, что синестезия основана на «общности эмоционально-
оценочной реакции» и значительно расширяет возможности образного представления 
действительности. Она характеризует синестезию как «переход из сферы, воспринима-
емой одним органом чувств, в область другого, на пример из области температурных 
или тактильных в область зрительных и слуховых ощущений» [3, 178].

Очевидно, что даже самые общие представления о синестезии свидетель-
ствуют о попытке ученых увидеть в ней некое универсальное явление, изначально 
свойственное сознанию человека.
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В рамках настоящей статьи попытаемся описать явление синестезии в темати-
ческих текстах по изобразительному искусству, в которых автор, размышляя об искус-
стве, говорит о возможности включения одновременно нескольких каналов восприятия 
у зрителя/читателя [4, 62; 5, 48-49]. Очевидно, что, интерпретируя то или иное явление в 
искусстве, критик зачастую сталкивается с проблемой точной передачи языковыми сред-
ствами посыла и/или идеи создателя произведения, поскольку, как справедливо утверж-
дал Ф. Стендаль, «не существует языка, который способен выразить все тонкости формы 
и все многообразие цветовых эффектов. А, не имея возможности выразить то, что чув-
ствуешь, обычно описываешь другие ощущения, понятные всем» [цит. по: 2, 75].

Безусловно, основополагающим критерием для характеристики визуальных 
образов выступает зрительное восприятие, которое служит фундаментом об-
щей оценки произведения искусства, положительной и отрицательной. В трактов-
ке ученых когнитивного научного направления зрительное внимание выступает 
главным регулятором поступления информации, это своего рода «прожектор» [1, 
124-125], позволяющий человеку концентрировать внимание на интересующих его 
объектах или явлениях. Однако при синестезии параллельно зрительному воспри-
ятию включаются и иные каналы чувственного восприятия (вкусовые, слуховые, 
тактильные). Эмпирический анализ языкового материала позволяет нам выделить 
типы синестезии в рассматриваемой области знания, а именно: ЗРЕНИЕ – ОСЯЗА-
НИЕ, ЗРЕНИЕ – СЛУХ, ЗРЕНИЕ – ВКУС, ЗРЕНИЕ – ОБОНЯНИЕ. Рассмотрим на 
конкретных примерах все обозначенные типы синестезии.

Начнем анализ с синестетической модели ЗРЕНИЕ – ОСЯЗАНИЕ (38% от об-
щего количества примеров в выборке, маркированных синестетическими номинаци-
ями), благодаря которой, посредством увиденного, автор текста передает тактильные 
ощущения. Именно в этом случае находит подтверждение мысль М. Тернера о том, что 
для создания произведения живописи художнику необходимо в буквальном смысле 
«прикоснуться» к предметам, которые он видит вокруг, поскольку графическое изо-
бражение характеризуется осязательной природой [11, 178]. Рассмотрим пример:

1). His tough lucidity tricks the commonsense eye into accepting the occult. Slender 
arms and legs, polished leaves, a centaur’s beard — all are visualized by Botticelli like pieces 
of imaginary sculpture held under the smooth surfaces of his pictures. And yet, nothing is 
real at all. The sea is too green to be wet, the women too beautiful to live, their dancing feet 
don’t even touch the earth [12].

Очевидно, что в представленном фрагменте текста лексемами polished и 
smooth, стоящими в препозиции к существительным leaves и surfaces, соответствен-
но, искусствовед говорит о гладкой и однородной текстуре картины, способствую-
щей общей положительной оценке работы, что подтверждают словарные дефиниции 
данных прилагательных: polished – shiny as a result of being rubbed; smooth – having an 
even and regular surface [15].

Вторую позицию в масштабе нашей выборки занимает метафоризация, 
основанная на синестетической модели ЗРЕНИЕ – СЛУХ (31% от общего количества 
примеров в выборке), например:

2). His colour scheme tended towards mid-tone greys. The light is crepuscular, 
muted. The brushwork is almost pedestrian in its painstaking application. The effect is beau-
ty that is almost shocking in its simplicity [12].
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Вновь наблюдаем интенцию критика емко и красочно оценить цветовые 

предпочтения мастера за счет использования прилагательного muted, подразумева-
ющего ослабленную интенсивность и яркость цвета, о чем свидетельствуют дефини-
ции данного прилагательного: muted – soft in color; not bright [14].

Далее располагается синестетическая проекция ЗРЕНИЕ  – ВКУС, на долю 
которой приходится 20% примеров из выборки, маркированных присутствием сине-
стезии, приведем пример:

3). There is much to dislike about Renoir. His far too many nudes, often reclining 
on gorgeous banquettes like so many giant chickens ripe for the plucking, often too sugary 
colors to touch us very deeply. His effects can seem too sweetly calculated. And when he 
painted landscapes (which he did much less often), he often seemed to incline too readily 
towards the calculatedly picturesque [13].

В данном примере отмечаем наличие качественного прилагательного sugary, 
при помощи которого автор текста характеризует цветовую палитру, используемую 
художником. Принадлежность имени прилагательного sugary к типу синестезии ЗРЕ-
НИЕ – ВКУС подтверждается его словарными дефинициями: sugary – exaggeratedly 
sweet; cloyingly sweet [14], способствующими созданию особой экспрессии в контек-
сте, наряду с употреблением наречия меры и степени too.

Наконец, наименее частотная модель синестезии ЗРЕНИЕ  – ОБОНЯНИЕ, 
имеющая относительно скромный показатель в нашей выборке – 11% (от общего ко-
личества примеров с синестезией). Приведем один из немногочисленных примеров:

4). There is an almost tangible sense of divine power when you look at this image. 
It is no disguised Christian allegory. It is Venus and Venus alone we are seeing. She ap-
proaches, she is near. Her beauty seems to perfume the air around us. Her form sinks into 
the deep mind. She is to be worshipped as a pagan deity reborn [13].

Очевидно, что посредством глагола to perfume автор статьи повествует о кра-
соте увиденного образа, способного заполнить своим ароматом пространство и зату-
манить разум всякому зрителю. Принадлежность лексемы to perfume к типу синесте-
зии ЗРЕНИЕ – ОБОНЯНИЕ вытекает из соответствующих словарных дефиниций: to 
perfume – to fill or cover (something) with a pleasant smell [14].

Подводя некоторые итоги, отметим, что синестезия, вербализуемая, как 
правило, оценочной лексикой, а именно, прилагательными, выступает очень ярким 
и экспрессивным средством передачи эмоций и ощущений, что в контексте искус-
ства не теряет актуальности и значимости с течением времени. Именно этим, на наш 
взгляд, и объясняется весьма значительный интерес ученых к данной проблематике.

Приведенные примеры и метафорические модели показывают, что сине-
стетические проекции выступают действенным средством создания метафор, и 
данное явление достаточно широко распространено в искусствоведческом дискур-
се. Безусловно, наше исследование не ставит точку в данном вопросе, нами были 
рассмотрены лишь некоторые аспекты уникального феномена, требующего дальней-
шего анализа и описания.
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Nowadays the «green environmental» education is encouraged by launching 
environmental humanities’ initiatives as a component of national ecological culture and 
ecological identity. However, very often these eco-initiatives and eco-propaganda projects 
can not find the universal solution of global ecological problems. An essential role in the 
eco-struggle belongs to the means of forming ecological culture and ecological identity in 
every country and all over the world.

As for Ukraine, Article 16  of the Ukrainian Constitution reads: «To provide 
ecological safety and support of the ecological equilibrium on the territory of Ukraine, to 
overcome the consequences of the Chornobyl catastrophy – a catastrophy of the global scale, 
and to preserve the gene pool of the Ukrainian people is the duty of the State» [8], which 
declares not only the responsibility and the demand of the Constitution of Ukraine to protect 
nature and the resources but also determines the necessity to encourage the principles of 
national ecological culture. To this concern the Constitution of Ukraine highlights the role of 
Chernobyl catastrophe in shaping Ukraine’s ecological competence and ecological culture.

Due to M. Kolesnikov [4], summarizing the correlation between terms «ecological 
culture» and «ecological competence», we should stress that ecological competence can be 
regraded as a forward step from the simple level of increasing the ecological literacy towards the 
process of shaping a person as a subject of ecological culture in the system «ecological literacy-
ecological education-ecological competence-ecological culture-ecological mentality». [4, p. 72]

In this concern national ecological culture can be defined as the amalgamation 
of the nation’s experience of cooperation with the environment in the form of theoretical 
knowledge, values, culture traditions which result in ecological consciousness formation 
and practical cooperation with the environment. While mass ecological culture formation 
needs the definite organizational and legislative activities. 
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Due to scholar A. Yermolayeva, who in her description of «human-nature» rela-
tionship in the Ukrainian cultural system, this aspect of the research should emphasize the 
bilateral character of Ukraine’s attitude to nature. Due to this scholar, this includes the physi-
cal environment and its ethnic traditions, which is regarded as «the eco-ethnic complex» 
which gave rise to the conflict between industrialization in Ukraine’s territories and his-
torically and ethnically rooted nature-oriented spirituality. [5, p. 63] This tension between 
industrialization and nature adoration is considered to be the content of the contemporary 
environmental culture in Ukraine

Ukrainian culture has always been greatly influenced by its natural environment. 
Its folk wisdom has preserved and transmitted a careful attitude toward nature, based on a 
practical, rational understanding of how best to use natural resources. The contemporary 
ecological situation in Ukraine represents the dynamics of ecological culture formation of 
the Ukrainian society but as usually even this «green» movement is becoming politisized 
while being the reason for «washing money» process. However, Ukrainian ecological culture 
certainly includes substantial knowledge about nature (its footmarks in the contemporary 
agricultural system, the reliance on the seasonal calendar even in urban surroundings, the 
nature’s impact on folk medicine, the poetic images in folklore).

A fundamental love and adoration toward nature is a central feature of Ukrainian 
mentality. Widely shared Slavic pagan religious beliefs emphasized a non-dualistic under-
standing of the relationships between humans and the non-human world and stressed the 
equal value of all living creatures. Adopting Christianity and Western European philosophical 
ideas promoted the sense of humans’ dominant role in human-nature relations. Christianity, 
with its clearly defined anthropocentric perspective, justified dualistic principles of human-
nature relations and paved way for environmental exploitation. Due to the new, more ecologi-
cally sensitive Christian philosophy, environmental adoration has begun to be substituted for 
the more rational, exploitative approach towards nature. At the same time, Christianity, as 
practiced in Eastern Europe, has called for responsibility not only in interpersonal relations 
but also in human relationships toward all natural phenomena [1, p. 202].

The ecologically-centered tendency of Ukrainian literary studies as a separate ten-
dency asserted itself in the 1970-80s which was called «ecological aesthetics» [3, p. 17]. The 
field was a part of aesthetic studies, devoted to researching relations between humans and 
nature and the biosphere. This occurred during a period of deep ecological crisis due to 
the dynamic growth of the country’s industrial zones and the destructive use of natural re-
sources, which was an extreme threat to human life as well as a way of demolishing cultural 
memory. That was a period when urgent ecological problems all over the territory of the 
Soviet Union became prevalent in Ukraine (Government-sponsored projects on changing 
the rivers’ current in Siberia, human-made seas production). The new ecological aesthetics 
was aimed, by contrast, at the development of reasonable behavioral norms, which could 
regulate human-nature relations in their ecological, cultural, social, and aesthetic aspects in 
order to keep the balance between the environment and cultural values. This vision of eco-
logical problems greatly influenced the aesthetic views of the environment in Ukraine.

The national specificity of ecological approach towards fiction works analysis was 
implemented in researching issues on environmental protection in its multilevel represen-
tations (including issues on harm and crime against nature, nature protections for further 
generations, escapism ideas, etc.) which forms the ecological culture of a character.
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The explosion at the Chernobyl nuclear power plant on April 26, 1986, was a land-

marking event in the Ukrainian ecological consciousness, but it did not find prompt repre-
sentation in Ukrainian literature about nature. That became some years later. But in the first 
year—only brief official information and plenty of gossip about ”something has happened” 
and occasional meetings with people, evacuated from the Zone. This nuclear catastrophe 
made the Ukrainian society face the necessity of getting informed of the truth. The litera-
ture of the post-Chernobyl period should be viewed through the lens of how the Chernobyl 
nuclear accident helps Ukrainian literature address questions of truth and human morality.

The post-Chernobyl literature with its diversity of narrative form about Chernobyl 
not only gave critics the opportunity to study their common features and generated so-
called «the Chernobyl genre» (with its common features: documentary literary notes, eco-
logical memoirs, literary memoirs, pathetic high style (macro-cosmos), the emphasis on de-
tails (micro-cosmos), «nature-science» struggle, the use/harm of nuclear energy, «collective 
responsibility», Madonna’s image) introduced in Ukrainian literature by Marko Pavlyshyn 
in a work titled Chernobyl Theme and the Problem of Genre (1992) [4, p. 46]

But also «Chernobyl» is regarded as a step towards the formation a new «seeking 
the Truth» consciousness («the Glasnost»). The reasons for this are well known. In the first 
years after the Chernobyl tragedy reporting any information dealing with the accident was 
prohibited; journalists and literary authors were only allowed to repeat the only official — gov-
ernmental — point of view on this catastrophe. There was a complete factual blackout on the 
actual event. But some time later, in spite of all obstacles and prohibitions, Ukrainian society 
became aware of Chernobyl as a technical accident that had global ecological effects, the lin-
gering consequences of which will be experienced by future generations. This awareness of the 
real events that occurred at Chernobyl reached the mass media in part due to the publication 
of memoirs of the Chernobyl catastrophe by first-hand witnesses. In the post-Soviet culture 
«Chernobyl» can be regarded as a sigh for the Communist regime’s crack, as the catastrophe 
at the Chernobyl nuclear power not only made Ukraine (the Soviet Republic of Ukraine then) 
famous as a nuclear-contaminated land in the very center of the overcrowded continent, but 
also initiated the premises for the Communist Regime’s crack in Eastern Europe. This nuclear 
catastrophe made the former Soviet bloc countries face the urgent necessity to get informed 
of the truth about this nuclear explosion, and even more – to establish the process of revealing 
secret information in the former Soviet bloc in the Eastern Europe. The Chernobyl nuclear 
catastrophe started as a regional historical event. But later the real facts as well as consequences 
were impossible to hide. The national governments (ones of Ukraine, Belarus as well as the 
Central Soviet one) did not manage to continue concealing political, historical, economic and 
social, social and ethnical consequences of the catastrophe. And the reasons for this are well-
known: in the first years after the Chernobyl tragedy, reporting any information dealing with 
the accident, was under prohibition; it was the only official – governmental – point of view on 
this catastrophe, which allowed mass media as well as fiction writers to reveal the secret docu-
ments. It took about a decade to get aware of the Chernobyl as a technical accident that caused 
the global transitive process of the former Communist consciousness, seeking for the Truth. 
Chernobyl with its post-Chernobyl events revealed the national peculiarities of unveiling the 
Truth in the former Soviet Union’s regions against the official explanation of the Soviet govern-
ment. This situation resulted in the global transformations of the Eastern European countries’ 
national memory seeking for the Truth.
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A little later the image of Chernobyl was used with some transformation within 
new media society. It resulted not only in Chernobyl tourism (with its commercial factor) 
but also into such a new phenomenon as «Chernobyl-storytelling», one of which is the net-
working game S.T.A.L.K.E.R and others.

The success of S.T.A.L.K.E.R., stemmed from the Chernobyl-storytelling and “the 
Zone”-fictions, can be explained with the close amalgamation of digital, virtual and off-line 
activities which were initiated on the commercial basis (by GSC Game World, Ukraine) 
and within the interest of the media companies. But the overwhelming popularity was ob-
tained only with the initiative of its interpretative community which led to formation of 
S.T.A.L.K.E.R.-media culture.

The analysis shows the unique phenomenon: after being involved in the variety of 
on-line and off-line activities and going through all the stages of transmedia competence’s 
formation (a single-text consumer, a single-media consumer etc.), experienced transmedia 
consumers return to storytelling (or even text-writing), widely represented by the texts of 
electronic diaries. The “Zone”-storytelling in this format can be distinguished with such 
features as: availability (independent on space, location and time), urgency of issues cov-
ered (not only its author’s interest but also of other transmedia consumers), novelty (up-to-
date, free of censorship or preliminary review), globality, information content, interactivity, 
multimediality, subjectivity, artistry, anonymity, which can be regarded as premises for the 
contemporary social nets. (all the features are expected to be discussed).

Keeping electronic diaries as a kind of S.T.A.L.K.E.R.-media culture can be regarded 
as a phenomenon of making spontaneous texts, aiming at its author’s artistic self-expression as 
well as spreading information and revealing emotions. The text of electronic diaries here cre-
ates the illusion of a literary text written by the writing author. But the variety of its types – a 
story, a confession, a memorandum, notes, comments etc. – makes it a kind of contemporary 
hypertext (mainly, a combination of text-sound-picture) and does not allow its transmedia 
consumers to avoiding their transmedial features. The author initiates the text’s birth as well 
as coordinates the reader’s actions. But also it is the reader of “Zone”-storytelling (usually the 
experienced transmedia consumers) who adds his/her comments while creating the text. (Un-
der such circumstances the phenomena of digital anonymity, “author-reader” relations, trans-
media competence, ecological imperatives of the “Zone”-storytelling are under discussion). 
The phenomenon of such transmedial world (for instance, S.T.A.L.K.E.R.-transmedial world) 
encourages new codes, new contents, new problems of interpretation as well as initiative for 
renewed story-telling/text-writing within contemporary social communication.

Chernobyl literature is closely connected with historical, cultural as well we phil-
osophical contexts in Ukraine. Chernobyl literature reminds about this fact and calls for 
further humans’ actions to avoid the similar situations. Chernobyl literature commemo-
rates those who died immediately in the accident, those, who slowly and grievously died 
after the accident, and those, who are dying now – about 30 years after the nuclear catas-
trophe. Cancer deaths rate is increasing every year, which comes as no surprise. Inevitabil-
ity/imminence of coming death becomes a common feature of contemporary ecological 
consciousness of people who live in the contaminated territory (which is much wider than 
30-kilometer Chernobyl zone).

Ukrainian literature about Chernobyl disaster launched a new paradigm in Ukrai-
nian literary studies that integrates and interrogates the representation of environmental 



101

Literatura, socjologia i kulturoznawstwo.  
problems in cultural spaces. All of these problems are regarded by Ukrainian literary crit-
ics as a typical phenomenon of industrial society, while the emphasis on representing the 
moral aspects of ecological-spiritual problems of Ukrainian society is evidently based on 
the “cultural memory” theory of Ian Assman who states that the combination of time and 
identity shapes the cultural memory of any nation. [2, p. 21] Chernobyl accident with its 
post-Chernobyl literature became not only a landmark of the Ukrainian ethnic conscious-
ness but also a factor of ecological culture formation in Ukraine.
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Перекладознавство  – це відносно молода наукова дисципліна, історія якої 
налічує приблизно 50 років. Тим не менш, за цей час цей затребуваний процес між-
мовної і міжкультурної комунікації зазнав помітного розвитку. Теорія і практика пе-
рекладу тісно пов’язана не тільки з лінгвістикою, але і з літературознавством, соціо-
логією, історією, філософією, психологією та іншими науками. Залежно від проблем, 
які досліджуються, на перший план виступають методи певних дисциплін. Напри-
клад, у вивченні еквівалентності застосовуються лінгвістичні методи, а для вирішен-
ня стилістичних проблем використовують літературознавчі методи.

Еквівалентність перекладу є головною ознакою й умовою його існування. 
Еквівалентність розкриває найважливішу особливість перекладу та є одним із цен-
тральних понять сучасного перекладознавства [6, 64]. Проблема встановлення екві-
валентності (відповідності) текстів оригіналу та перекладу завжди залишиться дис-
кусійною та відкритою для розгляду, адже, здійснюючи переклад, перекладач свідомо 
чи несвідомо залучає до тексту власне розуміння оригіналу й установлює баланс 
співвідношення двох мов, культур, онтологій [2, 674]. Еквівалентність текстів оригі-
налу та перекладу в перекладознавстві розглядається: як збалансоване співвідношен-
ня двох найбільш важливих характеристик текстів оригіналу й перекладу: повноти й 
точності змісту, що передається [7, 5].

Окрім дотримання головної умови перекладу – еквівалентності, перед пере-
кладачем постає багато інших проблем. До них належать семантичні проблеми пере-
кладу. Можна виділити наступні проблеми перекладу, пов’язані з розходженням у 
семантиці мов: відмінності в категоризації, граматичні відмінності, граматичні від-
мінності як фактор метафоризації, приховані категорії, «хибні друзі перекладача». 
Наприклад, стандартне членування доби на тимчасові відрізки, зафіксоване в укра-
їнській мові, відрізняється від членування доби, прийнятого в німецькій і англій-
ській мовах (у яких немає особливого слова для позначення поняття «доба»). Серед 
міжмовних відмінностей, значущими для теорії перекладу можуть виявитися також 
і граматичні відмінності. Найбільш відомий приклад у цій галузі належить Р.О. Якоб-
сону. Він підкреслює, що граматична структура (на відміну від структури лексикону) 
визначає ті значення, які обов’язково повинні бути виражені в даній мові. Як приклад 
можна навести англійське речення «I wrote an essay», яке не може бути точно перекла-
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дене на українську мову без додаткової інформації. Оскільки в українській мові ка-
тегорії дієслівного виду та граматичного роду іменників є граматичними (не можуть 
залишитися невираженими), то при перекладі цього речення ми змушені зробити 
вибір, з одного боку, між «писав» і «писала»,а з іншого, між «написав» і «написала», 
і хоч інформація для його здійснення зазвичай виходить з контексту досить легко, 
проте іноді такий вибір, скажімо, при посиланні на якісь минулі дії особи, або при 
необхідності назвати рід цієї особи, виявляється серйозною проблемою. Оскільки ін-
формація, якої вимагають граматичні структури різних мов, неоднакова, ми маємо 
два абсолютно різні набори ситуацій з можливістю того чи іншого вибору; тому лан-
цюжок перекладів одного і того ж речення може призвести до повного спотворення 
вихідного сенсу [7, 93].

Однією з найбільш традиційних є проблема так званих «хибних друзів пере-
кладача», до яких відносяться: слова вихідної мови, які співзвучні зі словами мови 
перекладу, але розходяться за значенням. Наприклад, prospect  – перспектива, а не 
проспект, sympathetic – співпереживаючий, а не симпатичний, meeting – зустріч, засі-
дання, а не мітинг; слова вихідної мови, у яких частина значення збігається із значен-
ням схожого слова в мові перекладу, а частина розходиться. Наприклад, аmmunition – 
амуніція, кулі, патрони; слова співзвучні з вихідному мовою і в мові перекладу, а 
також назви заходів, ваг, величин, які не збігаються за значенням. Наприклад, das 
Pfund – у Німеччині це 500 грам, а в Росії 409 грам [6, 110].

Лексична сполучуваність є також однією з проблем перекладача. Виділяють-
ся два типи сполучуваності лексем – семантична і лексична. З точки зору перекла-
ду, семантична сполучуваність не представляє суттєвого інтересу, так як передбача-
ється значенням слова. Зовсім інша ситуація з лексичною сполучуваністю. Вона не 
виводиться із значення і тому виявляється унікальною для кожної мови. Типовим 
прикладом лексичної сполучуваності є колокації  – стійкі ідіоматичні вирази, типу 
«приймати рішення». Вибір дієслова, що має в такого роду виразах дуже абстрак-
тне значення, практично непередбачуваний, що видно з прикладів: «Eine Enscheidung 
treffen» (буквально «зустріти рішення»), «einen Beschluв fassen» (буквально «схопити 
рішення»), у німецькому варіанті та «To make a decision» (буквально «зробити рішен-
ня»), у англійському. Так що перекладач просто зобов’язаний знати відповідні прави-
ла сполучуваності [4, 164].

Отже, ми розглянули основні проблеми, з якими зустрічається перекладач 
у своїй діяльності. Розглянувши різноманітні джерела, ми з’ясували, що проблеми 
перекладу можна розділити на кілька груп: семантичні, синтаксичні, прагматичні, 
«хибні друзі перекладача» та багато інших. Звичайно ж, неможливо розглянути аб-
солютно всі проблеми, тому що в кожному конкретному випадку вони можуть бути 
абсолютно різними. Але відомо, що особливо для недосвідчених перекладачів ці про-
блеми є типовими, тому для нас, студентів та майбутніх перекладачів ця інформація є 
надзвичайно важливою та корисною. Можна погодитися зі словами великого мисли-
теля минулого Цицерона, який говорив: «Необхідно перекладати не форму, а зміст, не 
за рахунком, а за вагою». Тобто ще в давнину люди розуміли, що дослівний переклад 
не завжди є адекватним, а дуже часто навіть навпаки, не може передати ті думки, які 
хотів висловити автор вихідного тексту, і також те, що для успішного перекладу не-
достатньо просто знання двох мов. 
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Складні ветеринарно-медичні патологоанатомічні і патофізіологічні 
терміни дуже різноманітні за своєю лексико-семантичною структурою. Основним 
способом творення таких термінів-однослів є морфологічний спосіб (афіксальний, 
словоcкладання і основоскладання).

Метою дослідження є вивчення способів творення ветеринарно-медичних 
патологоанатомічних і патофізіологічних термінів. Це особливо важливо з огляду 
практичного перекладу даної фахової лексики в німецько-українському мовному 
просторі.

Найбільш продуктивними для даної фахової лексики є суфікси  – ung (для 
жіночого роду) та – е, – er (для чоловічого роду). Достатньо типовими є такі суфікси: – 
ling  – der Erstling  – теличка;  – tion  – Palpation  – пальпація, Aberration  – абеppaція 
очей. Для ветеринарно-медичних патологоанатомічних і патофізіологічних термінів-
прикметників найбільш типовими є такі суфікси: – los – eiweißlos – безбілковий; – 
іg  – fettig  – жирний;  – isch  – tierisch  – тваринний;  – bar  – fruchtbar  – плодючий, 
урожайний; – al – embryonal – ембріональний; – lich – pflanzlich – рослинний. Фаховим 
ветеринарно-медичним патологоанатомічним і патофізіологічним термінам-дієсловам 
притаманні такі суфікси: –en, – eln, – ern: mausern – линяти, märzen – вибраковувати, 
züchten – розводити, schlachten – забивати, besamen – штучно запліднювати, fetten – 
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змащувати жиром, ferkeln – опороситися, kälbern – отелитися. Для термінів-дієслів, 
які використовуються при здійсненні державного ветеринарно-санітарного нагляду і 
контролю характерні як відокремлювані, так і невідокремлювані префікси: an–, auf–, 
aus–, über–, be–, er–, ver–, zer–, miß–, nach–, unter–. Наприклад: abkalben – телитися, 
aufzüchten  – вирощувати, anerben  – наслідувати, ausmerzen  – вибракування, über-
füttern  – перегодовувати, verbuttern  – збивати масло, befruchten  – запліднювати, 
enthornen  – обрізати роги, mißarten  – вироджуватися. Для термінів-іменників цієї 
фахової лексики є типовими префікси: ab–, an–,    auf–, aus–, wieder–, über–, be–, bei–, 
nach–, unter–, ver–: die Aufzucht – розведення, die Anzucht – розведення, der Auslauf – 
вигул, die Auslese  – селекція, die Auslesezüchtung  – племінний відбір, das Ausmer-
zen – вибракування, die Nachhut – літньо- осінній випас, die Bemuskelung – ступінь 
розвитку м’язової тканини, das Nachmelken – додоювання, das Belegen – злучка, die 
Besamung – осіменіння.

Субстантивація стала у термінології, яка використовуються при здійсненні 
державного ветеринарно-санітарного нагляду і контролю, досить розповсюдженим 
явищем: das Anziehen – дорощування молодняка,       das Aufstallen – переведення 
худоби на стійлове утримання.

Основним способом утворення складних термінологічних одиниць 
є деривація (суфіксальна або безафіксальна) і словоскладання (основ або 
словоформ). Найбільш розповсюдженими в фаховій мові ветеринарії є сполучення: 
1) дієприкметник + іменник: das Lebendgewicht  – жива маса; 2) прикметник + 
прикметник: ungleichaltrig  – різновіковий; 3) іменник + іменник: die Euterdrüse  – 
молочна залоза; 4) прикметник + іменник: Langhaar, das Braunvieh – бура худоба, die 
Kühlmilch – охолоджене молоко; die Geltkuh – ялова корова; 5) дієслово + іменник: 
das Stechmesser  – ніж для кровопуска, das Melkvieh  – молочна, дійна худоба, der 
Aufhängebügel – крюк для підвішування туш.

Трьохкомпонентні терміни теж достатньо поширені в даній фаховій 
мові, а саме: 1) числівник + іменник + іменник: die Zweinutzungsrasse  – породи 
комбінованого напрямку продуктивності; 2) прикметник + іменник + іменник: 
das Hochzuchttier  – високопородна тварина; 3) іменник + іменник + іменник: die 
Herdbuchzucht зареєстроване племінне скотарство; 4) іменник + дієслово + імен-
ник: die Futterschneidemaschine – корморізка; 5) іменник + прикметник + іменник: 
die Eiweissmilch – молоко, збагачене білком.

Чотирикомпонентні терміни є нечисленною групою в фаховій мові 
ветеринарно-медичних патологоанатомічних і патофізіологічних термінів: 1) 
прикметник + прикметник + іменник + іменник: das Gesamtnährstoffverhältnis  – 
співвідношення загальної кількості поживних речовин; 2) прикметник + іменник + 
іменник + іменник: das Braunviehzuchtverband – тваринницька спілка бурої худоби; 
3) іменник + іменник + іменник + іменник: die Schafherdbuchzucht  – племінне 
вівчарство; 5) іменник + іменник + дієслово + іменник: das Anbauweidemelkgerät  – 
навісна пасовищна доїльна установка.

У сучасній німецькій термінології функціонують численні абревіатури-
терміни з різною структурою: 1) терміни, де перше слово скорочується до однієї букви 
і зберігається повна форма наступних слів: E – Rübe – die Ertragsrübe – буряк великої 
ваги з низьким вмістом цукру; 2) група складових скорочень: ad lib – ad libitum – до 
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схочу; wdk – Wiederkäuer – жуйні; ZwKL – Zuchtwertklasse – клас племінної якості; 3) 
найбільш розповсюджена група – повні скорочення: FE – die Futtereinheit – кормова 
одиниця; 4) напівскорочення: Be  – das Berksсhireschwein  – свиня беркширської 
породи. Існує також група термінів- напівсимволів, які утворюються додаванням до 
слова цифр чи комбінацій: pzl – die Erhöhung – підвищення, pF – der Wert – оцінка, 
P – die Generation – рід.

Висновки. Німецькі ветеринарно-медичні патологоанатомічні і 
патофізіологічні терміни відображають стан відповідної науки і ветеринарії як 
частини медичної галузі Німеччини, яка є одною з найбільш розвинутих у світі. Дана 
термінологія є достатньо детально розробленою і відрізняється порівняно високою 
точністю і відповідністю використовуваних у ній термінів. Результати дослідження 
даної статті мають цінність для вивчення лексики німецької мови та німецької 
термінології тваринництва зокрема. Вони допоможуть краще зрозуміти можливості 
функціонування певних слів- термінів, які використовуються у контексті термінології 
тваринництва.
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Мова як iнструмент здобуття знань, як засіб життєдіяльності людини має 
значущість для всіх. Оскільки мова не тiльки сприяє духовній культурі, а й пов’язана з 
галузями і процесами виробництва, з відносинами соціуму, вона являється елементом 
соціальної сфери.

У сучасному житті питання функціонування мови розглядаються з нової 
сторони. Попередній поділ на «інтелігентні» та «неінтелігентні» професії зникає. 
Основними критеріями є – знання свого фаху та рівень володіння професійною тер-
мінологією. Знання мови професії підвищує ефективність праці, допомагає краще 
орієнтуватися в ситуації на виробництві та в ділових контактах.

Актуальність дослідження – полягає у необхідності набуття майбутніми пере-
кладачами не лише знань в галузі філології та перекладу, а й мати високий рівень во-
лодіння професійною лексикою, з урахуванням швидкого розвитку аграрного сектора.

Метою статті є дослідження лінгвістичних особливостей аграрних термінів і 
професіоналізмів та способів їх перекладу.

Проблеми термінології останнім часом доволі чітко виявляють тенденцію до 
використання слів «термін», «номен», «професіоналізм» та «професійний жаргонізм» 
для позначення наукових і спеціальних понять [2, с.134]. Це питання є досить дис-
кусійним, тому, що переходи мовних одиниць з одного класу до іншого мало помітні, 
що значною мірою ускладнює однозначне розв’язання проблеми класифікації спеці-
альної лексики [6, с.49-51]. Уточнення таких понять, як «термін» і «професіоналізм» 
можливе через визначення, що існують у науці сьогодні.

Термін  – слово або словосполучення, котре вживається для точного ви-
раження поняття з якої-небудь галузі знання, позначає його місце серед інших по-
нять, служить для спілкування людей, пов’язаних між собою спеціалізацією [7, с. 7]. 
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Найважливішою умовою при перекладі термінів є досягнення адекватності, збере-
ження змістовної точності вихідних одиниць, збереження ідентичності понять, шо 
виражaються термінами вихідної мови та мови перекладу. Переклад термінів потре-
бує знань з галузі, до якої належить текст, який перекладають, знання та розуміння 
термінів на двох мовах (іноземна та рідна). В. С. Сліпович виділяє два завдання, які 
повинен виконати перекладач здійснюючи переклад: 1) вірно зрозуміти зміст вислов-
лювання (тексту) мовою оригіналу; 2) повно та точно передати зміст засобами мови 
перекладу [10, с. 3].

Багато вчених займаються вивченням прийомів перекладу термінів. Напри-
клад, А. Я. Коваленко пропонує два етапи процесу перекладу терміну: 1) з’ясування 
значення терміну у контексті, 2) переклад значення рідною мовою.

Головним прийомом перекладу термінів є переклад за допомогою лексичного 
еквіваленту. Терміни, що мають еквіваленти у рідній мові відіграють важливу роль у 
тексті. Від них залежить розкриття характеру тексту. Тож дуже важливо зуміти від-
найти відповідний еквівалент у рідній мові і зміцнити запас термінологічних еквіва-
лентів. Наведемо такі приклади: plant protection – захист рослин, soil erosion – ерозія 
грунту, сell еngineering – клітинна інженерія, relay cropping – змінна система вирощу-
вання с/г культур (переклад автора статті).

У зв’язку із розвитком галузі виникає необхідність забезпечення її терміна-
ми. Таким чином, чим вищий рівень розвитку окремої сфери, тим розвиненіша її тер-
мінологія, або терміносистема.

І. В. Котеленець    простежила три головні етапи еволюції науки тваринни-
цтва, вдалось встановити закономірності розвитку її термінології, які дають змогу 
провести порівняльний аналіз продуктивності різних засобів її поновлення з метою 
виявлення найбільш перспективних і доцільних способів утворення нових термінів.

Велика кількість термінів сформувалася на основі загальнолітературної ні-
мецької мови, а також перейшли як запозичення з латини та грецької мов. Більшість 
термінів греко-латинського походження зустрічається у ветеринарії – анатомії та фі-
зіології тварин: die Zystis – сечовий міхур. 

Терміни першого періоду (з ХVІ до ХVІІІ ст.) – це найменування тварин (die 
Kuh – корова, das Schwein – свиня, das Ferkel – порося, der Stier – бик, das Kalb – теля, 
das Vieh – худоба, das Tier – тварина), а також процесів, які пов’язані з утриманням, 
годівлею та приготуванням кормів для тварин (halten – тримати, züchten – розводи-
ти, füttern – годувати, besamen – запліднювати, mästen – відгодовувати). Ці лексичні 
одиниці перейшли із загальновживаної лексики до термінологічної системи. Для цьо-
го періоду характерна термінологізація одиниць загальновживаного словникового 
складу і, таким чином, поповнення термінологічної галузі.

До кінця другого етапу (ХІХ  – поч. ХХ ст.) основний склад терміносис-
теми тваринництва визначився вже достатньо чітко. Він представлений новими 
детермінативно-субстантивними композитими: die Grünfütterung  –  годівля зеленим 
кормом, der Milchfettgehalt – жирність молока, die Gruppenhaltung – групове утриман-
ня,  die Reinzucht – виведення чистих ліній, die Kreuzungszucht – промислове схрещення; 
утвореннями термінологічних словосполучень: die leistungsbezogene Fütterung – віднос-
на продуктивність корму, die trächtige Kuh –тільна корова, das gemerzte Tier – вибра-
кована тварина, die tierische Erzeugung – тваринницьке виробництво; запозиченнями 
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з інших мов,  зокрема з грецької та латини: das Protein – протеїн,  der Konzentrat – кон-
центрат.

З інтенсивним розвитком техніки ( після 40-го року ХХ ст.), здобутки якої 
почали використовувати у молочному тваринництві, виникли нові технічні терміни, 
пов’язані з машинним,  комп’ютерним доїнням та годівлею, а також терміни з назва-
ми видів утримання: der Vakuumtank – вакуумний резервуар, der Pulsator – пульсатор 
(доїльного апарату), der Boxenlaufstall – боксовий корівник, der Tieflaufstall – приміщен-
ня для безприв’язного утримання худоби, der Vollspaltenbodenlaufstall – тваринницьке 
приміщення зі щілинною підлогою.

Професійна лексика – це слова, що вживаються переважно лише в колі тих 
чи інших фахівців для позначення знарядь праці, процесів, інструментів, матеріалів, 
дій і так далі. Це досить велика кількість слів, однак вони мають обмежене коло вжи-
вання і часто зрозумілі лише спеціалістам. Знання професійної лексики допомагає як 
у створенні образів у художній літературі та засобах масової інформації, так і в опа-
нуванні професії [2, с. 46]. Наведемо деякі приклади професійної лексики працівни-
ків сільськогосподарської сфери: оранка – ploughing, косовиця – mowing, силосування – 
siloing.

Існує також професійний сленг, відомий в межах галузі або, навіть, одного 
підприємства. Для вивчення цієї лексики можна користуватися спеціальними галузе-
вими словниками чи живим спілкуванням із спеціалістами певної галузі.

Професіоналізми виникають у двох випадках: коли певна спеціальність або 
вид занять не має розвиненої термінології (це, наприклад, рибальство чи полювання) 
або як розмовні неофіційні замінники наявних у цій галузі термінів. Друга група про-
фесіоналізмів особливо поширена й досить активно поповнюється (наприклад: кар-
данний пристрій – кардан (cardan), трансплантація – пересадка (replanting) тощо)
(тут і надалі, переклад автора статті). Це, як правило, загальновживані слова, які, 
проте не належать до літературної мови.

Доки професійна лексика вживається лише в усному мовленні й не виходить 
за його межі, вона не несе шкоди (погіршується мова людей, які вживають профе-
сіоналізми в усіх випадках життя, а не лише в окремих ситуаціях). У межах одного 
відомства професіоналізми є зрозумілими, але не бажаними (у практиці писемного 
спілкування), так, як вони перетворюють офіційний діловий папір у напівофіційний 
(а інколи у неофіційний), тобто він має риси приватної записки, а не документа.

Оскільки, професіоналізми не належать до літературної мови, то вони ви-
никають як експресивно забарвлені (неофіційні) синоніми до термінів. Але, на від-
міну від термінів, професіоналізми не становлять цілісної системи, і не мають чіткого 
наукового визначення. Терміни, це швидше абстрактні поняття, а професіоналізми є 
конкретними, оскільки, вони розділяють предмети, дії, якості, що пов’язані з відпо-
відною професією, та її діяльністю. Наприклад: combine – комбайн, habitat – природне 
середовище, crop – жнива.

Професійна лексика використовується для створення колориту професії чи 
відтворення життєдіяльності певного професійного оточення. Уміння правильно ви-
користовувати професійну лексику значно підвищує ефективність праці, дає краще 
орієнтування на виробництві та змогу покращити ділові контакти.

Оскільки, мова та професія є нероздільними поняттями, то вони повинні від-
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повідати не тільки потребам суспільства та його окремим групам, а й кожній людині. 
Людина повинна постійно займатися удосконаленням власної фахової культури, тож 
коли мова змінюється, тоді інтелектуальний рівень зростає.

Сьогодні майбутній фахівець тієї чи іншої галузі повинен мати не тільки зна-
ння свого фаху, а й вміти правильно володіти професійним мовленням, що є важли-
вим засобом для повного оволодіння професією. Без професійного мовлення сучас-
ний спеціаліст не зможе ефективно розв’язувати поставлені практичні завдання.

В. Крупнов зазначає, що застосуванння таких лексичних прийомів як тран-
слітерація, калькування, семантична модифікація, опис та пояснення належать до 
ефективних способів перекладу слів вузькоспеціалізованої лексики, зокрема, про-
фесіоналізмів [7, c.147]. Автор наголошує на тому, що найдоцільніше при перекладі 
професійної лексики використовувати описовий метод або метод коментування, 
оскільки професіоналізми не входять до складу загальновживаної лексики. За допо-
могою буквального перекладу, як вважає вчений, неможливо відобразити смислове 
навантаження та емоційне забарвлення таких слів [9, с.137].

Професіоналізми не є характерними для професійної документації, офі-
ційного усного мовлення. Для професіоналізмів властиві експресивно-емоційне 
навантаження та образність. Вони зявляються і розвиваються на основі народного 
мовлення. Представимо такі приклади: оранка  – ploughing, скиртування  – stacking, 
силосування – siloing.

А. Калінін зазначає, що різниця між терміном і професіоналізмом визнача-
ється тим, що термін – це абсолютно офіційне, прийняте й узаконене в даній науці, 
галузі промисловості, у сільському господарстві, назва якогось поняття, а професіо-
налізми – напівофіційне слово, розповсюджене (найчастіше в розмовній мові) серед 
людей якоїсь професії, спеціальності, але не є по суті, науковим позначенням поняття 
[3, с.140].

Різницю між термінами та професіоналізмами можна простежити у пред-
ставленій таблиці:
Таблиця 1.1.  
Співставлення термінів та професіоналізмів

Термін Професіоналізми
системність (зв’язок з іншими термінами даної 
предметної сфери)

не становлять цілісної системи

наявність у більшості термінів чіткого визначення не мають чіткого наукового визначення
однозначність у межах однієї предметної галузі, 
наукової дисципліни чи професійної сфери

можуть бути багатозначними навіть у межах 
однієї сфери

стилістична нейтральність тяжіють до розмовного стилю
Беземоційність часто експресивно забарвлені

як правило, певною мірою абстраговані
конкретні, детально характеризують предме-
ти, явища, пов’язані зі сферою діяльності

відповідають літературним нормам, фіксуються 
галузевими і загальними словниками

не завжди відповідають літературним нормам, 
відсутні у словниках у професійному значенні

вживаються у документах і наукових текстах
функціонують в неофіційному професійному 
спілкуванні (здебільшого усно)



112

Zbiór artykuóów naukowych.

Схожість професіоналізмів і термінів полягає в тому, що вони належать до 
галузевої лексики, але професіоналізми  – слова і мовленнєві звороти, характерні 
для мови людей певних професій. Вони не завжди відповідають нормам літератур-
ної мови і виступають як неофіційні синоніми до термінів. На відміну від термінів, 
професіоналізми не мають чіткого наукового визначення. Вони не є нормативними в 
професійній документації, текстах, в офіційно усному мовленні. Підсумовуючи, хо-
чемо зазначити, що при перекладі нестандартної лексики перекладачі часто не врахо-
вують вимоги «доречності» запропонованих рішень конкретній ситуації та нормам. 
Крім того, в текстах, часто з’являються спеціальні фахові слова, значення яких пере-
кладач недостатньо розуміє або не знає їх відповідників взагалі. В аграрних текстах 
велика кількість загальновживаних слів набувають значень, спеціальних для аграрної 
сфери, тобто стають вузькогалузевими термінами. Для подолання труднощів, що ви-
никають під час перекладу необхідно грунтовно аналізувати спеціальну лексику, ви-
вчати її багатозначність.

Перспективами подальших досліджень в цій галузі є ґрунтовне вивчення 
структурних моделей термінотворення, внутрішньосистемної полісемії, аналізу осо-
бливостей різних субмов аграрного дискурсу та особливості їх перекладу.
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ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ЧТЕНИЯ  
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ
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Интенсивный рост количества информации в письменной форме обуслов-
ливает возрастание интереса к чтению у людей, занимающихся видами деятельнос-
ти, связанными с изучением и обработкой информации. Поэтому возникают или 
разрабатываются различные методики оптимизации процесса чтения.

Чтение может иметь различные цели. Просмотровое чтение является пре-
имущественно средством оценки источника письменной информации, определения 
его отношения к определенному тематическому классу или же поиска определенных 
элементов информации, необходимых для решения практических и теоретических 
задач. Просмотровое чтение может приобретать в последнее время дополнительное 
значение в связи с увеличением количества источников информации, содержащих 
информацию на разнообразнейшие темы или даже объединяющих такую информа-
цию (так называемая «информационная мозаика»), когда в таких источниках требу-
ется найти информацию определенного направления.

Значение приобретает и изучающее чтение, когда на основе практически по-
лного изучения конкретного текста необходимо освоить определенные элементы дея-
тельности (последовательность элементов) или даже сложную технологию деятельнос-
ти для решения конкретной практической задачи. В этом случае требуется понимать 
общую логику текста, усвоить и запомнить ее для применения на практике. При этом 
практическая деятельность также может представлять собой в одних случаях точное 
(буквальное) следование тексту, в других же – требовать выбора конкретных действий 
в зависимости от обстоятельств деятельности, а в некоторых случаях и дополнительно-
го творческого решения возникающих в процессе деятельности задач.

Большое значение приобретает и развивающее чтение, когда один какой-
либо источник информации (чаще всего в форме книги) читают многократно, с це-
лью не только усвоения (запоминания) информации, но и с целью дополнительного 
понимания информации, выхода на новый уровень понимания информации. В таких 
случаях понимание текста происходит за счет усвоения отдельных элементов инфор-
мации, которые в процессе последующего перечитывания текста и его обдумывания 
объединяются в своеобразные комплексы, и уже эти комплексы становятся 
отдельными элементами мышления [1; 2]. Многократное чтение одного и того же 
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текста в течение определенного времени (несколько дней, месяцев и т.д.) сопровож-
дается также возникновением понимания отдельных элементов текста, рождением 
новых идей, пониманием идей текста с учетом новых точек зрения или новых обсто-
ятельств, которые появляются в жизни и деятельности в период работы над текстом. 
Среди видов чтения можно назвать также обучающее чтение, то есть чтение, служа-
щее обучению оптимальному чтению, совершенствованию навыков чтения, поддер-
жанию читателя в оптимальной читательской форме и т.д. В таких случаях читают 
доступные, интересные для конкретного читателя, знакомые по тематике тексты.

Обучающее чтение приобретает большое значение при изучении иностранных 
языков, когда чтение может являться основным источником иноязычной информации 
в условиях отсутствия широкой среды применения конкретного иностранного языка.

Многие специалисты различных отраслей деятельности стремятся оптими-
зировать свои навыки чтения, чтобы в условиях большого количества текстов в воз-
можно более краткие сроки уметь их оценивать, классифицировать, находить в них 
необходимую информацию, усваивать определенные технологии, выходить на новые 
уровни понимания текста [3].

Оптимизация чтения на иностранном языке может основываться на спе-
циальном изучении лексических и грамматических структур иностранного языка, 
оптимизации мышления в целом (упражнения на развитие мышления) и оптимиза-
ции общего состояния человека (здоровый образ жизни, соответствующий режимам 
труда и отдыха, специальная подготовка к умственной работе), что может быть пред-
метом дальнейших исследований в области оптимизации навыков чтения, в частнос-
ти, навыков чтения на иностранном языке для специальных целей. 

Литература
1. Бутусова. А. С. Абзацно-фразовый перевод: дидактический и психокогнитивный 

аспекты// Актуальные вопросы переводоведения и практики перевода. 
Международный сборник научных статей. Выпуск 6. – Н. Новгород: Бюро пере-
водов «Альба», 2016.— С. 19-25.

2. Граматичні основи перекладу німецьких фахових текстів/ В.Т. Воробйов, І.П. 
Косинські, О.М. Турчак; Дніпропетровський ун-т економіки і права.- Дніпропе-
тровськ: вид-во ДУ ЕП, 2005. – 252 с.

3. Козловский О.В. Скорочтение: современные методики обучения.  – Донецк: 
ООО ПКФ «БАО », 2004. – 304с.



115

Literatura, socjologia i kulturoznawstwo.  
ПОД-СЕКЦИЯ 7. Переклад.

Конончук І.В.
старший викладач кафедри 
іноземних мов і перекладу 

НУБіП Украіни, м.Київ    
Заєць Б.В., Коломієць І.В.

студенти  
НУБіП Украіни, м.Київ    

ПЕРЕКЛАД ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ «ТІЛО ЛЮДИНИ»

Ключові слова/Keywords: фразеологізми/phraseologscal, units, ідіоми/idioms, 
переклад/translation, аспекти/aspects.

Як правило, вивчення фразеологічних одиниць англійської мови представляє 
труднощі при освоєнні, проте з його вивченням ми починаємо розуміти англійську 
мову значно краще, тому що долучаємося до іншої культури і образу думок англійця. 
Перекладацька діяльність у сучасному світі набуває дедалі більших масштабів і все 
більшу соціальну значимість: нерозуміння фразеологічних одиниць призводить до 
невірного перекладу текстів, до помилкового їх тлумачення, до неправильного вжи-
вання фразеологічних одиниць у мовленні, спотворення їх змісту.

Об’єктом дослідження є фразеологічні одиниці з компонентом «тіло людини».
Мета роботи  – аналіз слів із семантикою «частини тіла» та особливості їх 

вживання у фразеологізмах англійської та російської мов.
Одним з розділів науки про мову є фразеологія, значення якої збагачува-

ти мову, роблячи її більш образною, емоційною. Предметом фразеології як роз-
ділу мовознавства є дослідження категоріальних ознак фразеологізмів (лексичне 
значення, компонентний склад і наявність граматичних категорій), на основі яких 
виділяються основні ознаки фразеологічності і вирішується питання про сутність 
фразеологізмів як особливих одиниць мови, а також виявлення закономірностей 
функціонування фразеологізмів у мові і процесів їх утворення. Однак в умовах на-
явності єдиного предмета досліджень і незважаючи на численні докладні розробки 
багатьох питань фразеології до цього часу існують різні точки зору на те, що таке 
фразеологізм, який обсяг фразеології англійської мови. Переліки настільки відріз-
няються один від одного, що з повною підставою можна говорити про різні, часто 
прямо протилежні, навіть виключають один одного в поглядах на предмет дослі-
джень і про різнобій і плутанину у науковій термінології, що вживається для позна-
чення відповідних понять. Цим пояснюється і нечіткість розуміння завдань, цілей 
і самої сутності терміна «фразеологія», і той факт, що немає достатньої конкретної 
єдиної класифікації фразеологічних зворотів англійської мови з точки зору їх се-
мантичної неподільності.

В роботі були вивчені фразеологічні вирази з лексикою з теми «Частини 
тіла». З словника «Російські та англійські ідіоми» автора М. Дубровіна були випи-
сані методом суцільної вибірки ідіом, пов’язаних з даною тематикою. З 200 ідіом – 
62 ідіоми містять назва частин тіла, що становить 31%. Далі, по кожній частині тіла 
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були окремо вивчені ідіоми, виявлено їх основні значення і зіставлені з російськи-
ми еквівалентами.

Були зроблені наступні висновки:
1. Слово «heart» (серце) в обох народів пов’язане з душею, почуттями, добро-

тою, любов’ю, щирістю. Але, що цікаво, у росіян в більшості випадків використовуєть-
ся слово «душа», а в англійців «серце». Можливо це пов’язано з такою національною 
рисою характеру, як «російська душа». Приклади таких виразів: One’s heart isn’t in it – 
Душа не лежить. To pull at someone’s heart strings – Брати кого-небудь за душу. In one’s 
heart of hearts – У глибині душі. To have a heart – to – heart talk – Говорити по душах.

Коли хочуть висловити «присвятити, віддати себе повністю, цілком», також 
використовують слово «heart» (“with one’s heart”). Цікавий факт, коли людина сильно 
наляканий, так у російських людей «душа в п’яти йде», а у англійців – «в рот або в 
горло» («To have one’s heart in one’s mouth (throat)»).

1. «Hand» (рука) має такі значення: «працьовитість, вміння, майстерність», 
так як в основному руки пов’язані з фізичною роботою. Приклади таких виразів: A 
safe pair of hands – Умілі руки. A dab hand – Золоті руки, майстер.

І навпаки, «неробство» в російській мові виражається «сидіти, склавши руки», 
а в англійській мові «to sit twiddling one’s thumbs», що в буквальному перекладі «означає 
сидіти, крутячи великими пальцями». Мабуть, це національна специфічна риса.

Також поширене значення «співпраця, керівництво»: To be working hand in 
glove with smb. – Тісно співпрацювати. A steady hand on the tiller – Ситуація в надійних 
руках, під контролем.

Часто руки асоціюються зі свободою, і навпаки, з неволею: To tie someone’s 
hands – Зв’язати руки.

З протилежними сторонами: On the one hand... on the other hand... – З одного 
боку... з іншого боку...

З близькістю простору: At hand, оn hand – Все в твоїх руках.
2. Фразеологічні вирази зі слова «neck» (шия) пов’язані з процесом страти, 

тому вони означають «ризикувати, ставити себе під удар». Наприклад, to risk one’s 
neck; to stick one’s neck out.

Примітно, що в російській мові для таких значень частіше використовується 
«голова» («ризикувати головою», «дати голову на відсіч»).

3. «Eyes» (очі) отримали призначення за головною функцією цього органу 
«дивитися, помічати, спостерігати». Приклади таких виразів: A quick eye – Гостре око, 
спостережливість. To keep an eye on – Стежити за ким-небудь. To have an eye for smth – 
Розуміти толк, бути експертом, мати чуття.

Ми знайшли цікаві випадки розбіжності виразів російською мовою і 
англійською:

Поза очі – Behind one’s back (за спиною). Як більмо на оці – A thorn in someone’s 
side (як колючка в боці).

4. «Back» (спина) має значення, пов’язане з важкою роботою: to break one’s 
back – з неможливістю стежити за чим небудь, тому що відбувається за спиною. Be-
hind one’s back, to bee at the back of smth.

Є вислів, пов’язане з роздратуванням когось: to get (put, set) smb’s back. Мабуть, 
воно пов’язане з процесом вигинання спини у кішки в разі агресії.
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Значення «бути в скрутному становищі» пов’язано з притуленням спини 

до стіни  – have one’s back to the wall. А значення «зробити собі гірше» пов’язане з 
виготовленням батога для своєї спини: make a rod for one’s own back.

5. У органу ears (вуха) головна функція чути. Звідси основні його значення: 
Be all ears – Слухати з великою увагою. Keep one’s ear to the ground – Звертати увагу 
бути в курсі (пов’язане з традицією індіанців).

Вираз, пов’язаний з музичним слухом «play by ear» означає грати на слух, 
тобто без нот, без підготовки, набуло переносного значення «робити що вимагає 
ситуація, не складаючи заздалегідь план».

Цікаво, що значення «бути уважним, напоготові» в російській мові виражається 
«тримати вухо гостро”, а у англійців – to keep one’s eyes peeled (очистити очі від лушпиння). 
Вираз «wet behind the ears» означає «незрілий, недосвідчений», так як відомо, що у 
новонародженої тварини останнім висихає місце за вухами. – When it comes to girls Peter 
is still wet behind the ears. – Що стосується дівчат, у Пітера ніс не доріс.

6. «Tongue» (язик) також має основні свої значення, пов’язані з його функцією. 
Приклади таких виразів: To give a tongue – Говорити, висловлюватися. He has a ready 
tongue – Він за словом у кишеню не полізе.

Негативні риси, пов’язані із зайвою балакучістю нещирістю, лестощами, 
саркастичний вираз: His tongue is too long for his teeth – У нього занадто довгий язик. To 
oil one’s tongue – лестити. A sharp tongue – Гострий язик.

Таким чином, більша частина англійських і російських фразеологізмів, 
пов’язаних з лексикою «частини тіла» збігаються за змістом та образністю, так як цей 
пласт лексики загальновживаний і не пов’язаний з національними або історичними 
особливостями народів, що в іншій тематиці спостерігається вкрай рідко. При 
перекладі фразеологізмів використовується еквівалентні та варіантні відповідності. 
По даній тематиці випадки калькування не були знайдені. Основні значення утворені 
за головною функцією або роллю того, чи іншого органу. Для багатьох ідіом важко 
провести паралель з основними значеннями слова. Тому, їх необхідно вивчати, 
аналізувати і запам’ятовувати.

Люди різних народів влаштовані однаково, тому лексика за темою «Части-
ни тіла» збігається і є загальновживаною. Однак є випадки неповних словникових 
відповідників в іншій мові. До таких слів належать англійське «hand» та «arm», що 
позначають різні частини однієї і тієї ж кінцівки людського тіла і перекладається ро-
сійською мовою без диференціації одним і тим же словом – «рука». Аналогічне позна-
чення «foot» і «leg”» російською «нога».

Фразеологізми, або фразеологічні одиниці, відображають національну 
специфіку мови, її самобутність. У фразеології відображений багатий історичний 
досвід народу, в ній відбиті уявлення, пов’язані з трудовою діяльністю, побутом 
і культурою людей. Вивчення фразеології складає необхідну ланку в засвоєнні 
мови, в удосконаленні мовленнєвої культури. Правильне й доречне використання 
фразеологізмів надає мові неповторну своєрідність, особливу виразність, влуч-
ність, образність.

У ході нашого дослідження ми прийшли до наступних висновків:
• Незважаючи на різні образи мислення народів Росії та англомовних країн, 

нами було виявлено значну подібність цих фразеологічних одиниць.
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• Велика частина англійських і російських фразеологізмів, пов’язаних з лек-
сикою «частини тіла» збігаються за змістом та образністю, так як цей пласт лексики 
загальновживаний і не пов’язаний з національними або історичними особливостями 
народів, що в іншій тематиці спостерігається вкрай рідко. При перекладі фразеоло-
гізмів використовується еквівалентні та варіантні відповідності.

• По даній тематиці випадки калькування не були знайдені. Основні значен-
ня утворені за головною функцією або ролі того, чи іншого органу.

Дана робота викликала у нас великий інтерес і збагатила словниковий запас, 
навчила будувати логічні зв’язки між різними значеннями одного і того ж слова, по-
знайомила з великою кількістю цікавих англійських фразеологічних зворотів, роз-
ширила кругозір.
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