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УДК 811.111 

 

 

GENDER VS GRAMMATICAL GENDER IN MODERN ENGLISH 

 

Alla D. Belova, profbelova@gmail.com  

Doctor of Sciences (Linguistics), Full Professor, 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

 

 

The article highlights paradigm shift in the Category of Gender triggered by 

expansion of gender roles spectrum in western world. This category is not reduced to the 

binary opposition of masculine and feminine any more and does not balance binary 

oppositions of grammatical gender and biological sex. To categorize new gender identities 

English naming and word-formation patterns and basic gender terms (male, female, 

masculine, feminine) were used. Some initialisms, firstly LGTB, gender derivatives were 

borrowed by other languages as English neologisms. In the 21st century gender-related 

coinages in Modern English are mushrooming. Mass Media give wide coverage of LGBT 

movement, fight for their rights, contribution of celebrities to spread and popularization of 

LGBT culture. New gender identities triggered extension of the initialism LGTB to 

LGTBQIA+ where the mathematical symbol stands for other diversities unindentified by 

letters and words yet. Gender diversity will pose the question about appropriate pronouns, so 

changes within grammatical gender. Mass media texts give numerous examples of increasing 

gender terms combinability in English, new contexts and make it possible to conclude that 

LGBT lexico-semantc group in present-day English is developing rapidly. Social trends, 

naming patterns in English, cognitive mechanisms behind them pose multiple questions about 

categorization, correlation of biological sex, gender diversities and grammatical gender in 

English and other languages.  

Keywords: biological sex, binary opposition, gender, grammatical gender, gender 

linguistics, paradigm, paradigm shift, person name, pronoun, LGTBQIA+ 
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ГЕНДЕР VS ГРАМАТИЧНИЙ РІД У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

 

 

Алла Дмитрівна Бєлова, profbelova@gmail.com  

доктор філол. наук, професор, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

 

У порівнянні з категорією перехідності/ неперехідності, що притаманна всім 
мовам світу, категорія граматичного роду не є абсолютною універсалією, оскільки 
релевантна для чверті мов, має різне співвідношення з біологічною статтю. У 
староанглійській граматична категорія роду була тричленною опозицією чоловічого, 
жіночого та середнього роду, обов’язковою морфологічною ознакою іменників, 
прикментників, анафоричною - займенників. У XI–XIV ст. внаслідок низки складних та 
взаємопов'язаних факторів ця категорія зазнала суттєвих змін і втратила своє 
значення, залишившись в особових займенниках третьої особи однини та нечисленних 
іменниках, що перетворило англійську на гендерно-нейтральну мову і значною мірою 
спростило її граматику. У XX ст. боротьба жінок за рівні права і критика англійської 
як андрогенної та сексистської з боку феміністок призвели до формування категорії 
гендеру як соціального конструкта. З фемінізмом пов’язане виникнення гендерної 
лінгвістики і поширення терміна «гендер» в академичній спільноті та суспільстві. 
Гендерно-релевантні зміни в англійській мові підтвердили прозорливість Фердинанда 
де Соссюра щодо ролі опозицій для системи мови та її еволюції. Категорія гендера 
(masculine::feminine) вступила в онтологічну опозицію з біологічною категорією статі 
(male::female). Активність сексуальних меншин і поширення LGBT культури 
наприкінці XX – початку XXI ст. призвели до помітного зростання обсягу категорії 
гендера в англійській мові, що нагадує парадигмальний зсув. Внаслідок категоризації 
нові гендерні ролі отримували назви в межах номінативних та словотворчих ресурсів 
англійської мови (LGBTQIA+) і були запозичені іншими мовами як англійські 
неологізми. Зростаюча «гендерна варіативність» зруйнувала баланс між бінарними 
опозиціями статі, гендера та граматичного роду у сучасній англійській мові і 
поставила на порядок денний питання про парадигму займенника в англійській та 
інших  мовах.   

Ключові слова: біологічна стать, бінарна опозиція, гендер, граматичний рід, 
гендерна лінгвістика, парадигма, парадигмальний зсув, займенник, ім'я особи, 
LGTBQIA+.  
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ГЕНДЕР VS ГРАММАТИЧЕСКИЙ РОД В СОВРЕМЕННОМ 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Алла Дмитриевна Белова, profbelova@gmail.com  

доктор филол. наук, профессор, 
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 

 

В отличие от категории переходности/непереходности, присущей всем языкам 
мира, категорию грамматического рода нельзя отнести к числу абсолютных 
языковых универсалий. Она характерна примерно для четверти языков мира, 
обладает разной степенью репрезентативности и логичности. В староанглийском 
языке грамматическая категория рода была представлена трехчленной оппозицией 
мужского, женского и среднего рода, будучи неотъемлемой морфологической 
характеристикой существительных и прилагательных, анафорической - 

местоимений, но в XI веке вследствие целого ряда взаимосвязанных факторов начала 
разрушаться, в XIV веке потеряла свое значение, оставив след лишь в личных 
местоимениях 3 лица единственного числа и незначительном количестве 
существительных, что превратило современный английский язык в гендерно-

нейтральный и существенно упростило его грамматику.  В XX веке борьба за равные 
права женщин и критика английского языка как андрогенного и сексистского со 
стороны феминисток привели к формированию категории гендера как социального 
конструкта. Гендерно-значимые изменения в английском языке подтвердили 
прозорливость Фердинанда де Соссюра относительно роли оппозиции для системы 
языка и его эволюции. Категория гендера вступила в онтологическую оппозицию с 
биологической категорией пола, что в английском языке маркировалось как 
masculine::feminine и male::female соответственно. Влияние феминизма в 
англоязычном коммуникативном пространстве стало настолько заметным, что 
привело к возникновению гендерной лингвистики и способствовало укреплению 
термина «гендер» в академической среде и обществе. Рост активности сексуальных 
меньшинств и распространение их культуры в конце XX – начале XXI века привели к 
резкому росту объема категории гендера в английском языке, что может быть 
охарактеризовано как ее парадигмальное изменение. В результате категоризации 
новые гендерные роли получали свои названия в английском языке в рамках его 
номинативных и словообразовательных ресурсов (LGBTQIA+) и заимствовались 
другими языками мира как английские неологизмы. Нарастающая «гендерная 
вариативность» нарушила баланс между бинарными оппозициями биологического 
пола, гендера и грамматического рода в современном английском языке и сделала 
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актуальным вопрос о новых членах парадигмы местоимения, не только в английском 
языке. 

Ключевые слова: биологический пол, бинарная оппозиция, гендер, 
грамматический род, гендерная лингвистика, имя лица, местоимение, парадигма, 
смена парадигмы, LGTBQIA+  

 

 

Introduction to the problem 

The category of grammatical gender is essential for many languages of the world, 

approximately one quarter of them, though it is not an absolute language universal like 

the category of transitivity (Verb+Direct Object). It is considered to be more 

characteristic of synthetic languages, connected with mythological world vision and, 

therefore, outdated [Виноградов 1991; Зализняк 1991]. In Old English grammatical 
gender was expressed by tripartite oppostion of masculine, feminine, neuter and was an 

inherent quality of nouns, adjectives, determiners, pronouns demanding inflectional 

agreement. It was illogical as sometimes grammatical gender did not match natural 

gender or biological sex. Grammatical gender in English began to decline in the 11th 

century as the language was growing more analytic and gradually turned into a covert 

category in the 14th century. As a result English became a gender-neutral language. 

Obviously, for learners it was one of its assets as a target language, in particular, in 

comparison with other international languages like French, Spanish, Russian. Since then 

grammatical gender was found in English in Personal Pronouns of the 3d Person 

Singular and insignificant number of gender-specific words with gender affiliation to 

biological sex. The category of grammatical gender remained stable and unquestionable 

for centuries.  

In the 20th century the category of Gender emerged and gained popularity as on 

object of research in Gender Studies, Psychology, Sociology and Linguistics. The 

category of Gender viewed in the English-language domain as a social construct 

associated with sexual orientation and behavior of individuals [Мартинюк 2004] made 
an ontologocal opposition with biological sex. Feminist criticism of English as an 

adrocentric and sexist language resulted into the shift within the category of Gender, 

namely, gender neutrality when some English nouns were gender-neutralized 

(chairperson), or vice versa feminized (female lawyer, girl reporter etc). Feminists tried 

to reconsider pronoun paradigm as well as some non-articulated though gender-free 

pronouns were offered: he –*heesh, him – *hiser, *herm – him+her. Many of thеse 
gender-free lexical innovations remained valid in feminism editions and discourse only 
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[Емірсуінова 2003] but feminism impact on English was more tangible than it seems at 

first sight as the consequences were much beyond the English language and 

communication.  

Purpose of thе study and data collection 

Category is one the central notions in Linguistics. Sooner or later any language 

category gives quite interesting examples of evolution, transformation, deviation. 

Gender Linguistics, Corpus Linguistics, Discourse Analysis reveal new English gender-

relevant coinages, gender factor in discourse thus explicit language facts which mirror 

noticeable changes in the society [Емірсуінова 2003, Мартинюк 2004; Tannen 1996]. 

Cognitive research deals with more complicated issues, implicit languages mechanisms 

which underpin naming and evolution of concepts and frames. For instance, language 

data analysis of Person Name Vocabulary revealed that concepts and frames WOMAN, 

MOTHER, WIFE have undergone noticeable transformations in the wake of some new 

trends in western society, due to innovations in medicine [Шиманович 2005]. 

Syntagmatic relations of these kinship terms verbalize these tranformations and make 

them trackable via computerized search and content analysis. Language data disclosed 

lexical, derivation and cognitive trends relevant to Gender category in the English 

language of the 20th century.  

In the 21st century English generated many gender-related words and word 

collocations which signal an overhaul of the category of Gender viewed as a social 

construct and verbalized concept. Expansion of Gender volume was triggered by spread 

of LGBT culture, with or without the connivance of communities, on the hand, and U-

turn in attitude and policy of high echelons, on the other hand. The number of articles 

about new gender diversities is mushrooming in modern mass media and Internet. These 

texts highlight LGTB movement, their proliferation into different countries, contribution 

of celebrities into LGTB culture popularization. Consequently, new gender-related 

English coinages and word collocations grow in number, well-known words with 

natural gender affiliation extend their combinability. These facts are an object of 

linguistics search and analysis in terms of lexical meaning, connotation, valency, 

syntagmatic relations as well categorization and naming. 

Research findings  

For centuries human society functioned on the basis of binary biological sex 

opposition ‘male :: female' which molded traditional gender roles. Globally, males were 

in advantageous position due to physical characteristics, intellect and consequently, 

enjoyed higher social status, ownership right and power. In the 20th century due to 

feminism movement, emancipation and empowerment women managed to progress in 
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education, careers, business and even politics though the glass ceiling and the concrete 

ceiling remained unbreakable and unsurmountable [Dicke …2019; Nash 2016]. The 

battle for gender equality initiated by feminists paved the way to egalitarian, 

meritocratic and inclusive society, facilitated struggle for human rights for sexual 

minorities and deviant groups.  

In the last decades of the 20th century binary opposition 'masculine :: feminine' 

loosened and stretched to include gay, lesbian, bisexual and, finally, transgender. As a 

result the initialism LGTB came into being. In the 21st century in the wake of 

categorizing gender diversities the category of Gender in English ballooned and now 

comprises more than 60 new English terms [LGBTQ+ Glossary; 64 Terms]. This long 

list of gender roles compared with the centuries-old binary opposition looks as 

unimaginable overhaul of the category of Gender with diverse long-term consequences.  

The impact of Gender shift is tangible in many fields. New gender terms are 

being introduced at primary school to teach biodiversity and social diversity in modern 

world. In France, a Catholic country with visible religious traditions, 'mother' and 

'father', 'mum' and 'dad' with distinctive sex reference and natural and grammatical 

gender meaning are removed from school paperwork and replaced by gender neutral 

'Parent1' and 'Parent2' [The French government 2019; This Tropical Fragrance … 
2015]. The imposed terms are expected to fit new family paradigm with same-sex 

couples inclusive. It is quite noticeable that family yields to a couple in this case. 

Numerals 1 and 2 make it clear that dual parentship paradigm (the basic unit in society 

traditionally consisting of two parents rearing their children (Merriam-Webster 

Disctionary) is not so easy to undermine despite current family variation in the world. 

But rare cases of 3-Parent Families have already squeezed into dual parentship … so 
other social changes and relevant coinages (eg. co-parenting) are looming [Chen 2020; 

Why One… 2017]. Noteworthy, digital symbols that penetrate English word-formation 

turn out to be quite useful to map deviation from the standard, in particular, this case of 

Gender shift as deviation from binary opposition. Another interpretation of a 3-Parent 

Family, controversial but realizable, is connected with medical advance and 

manipulations to avoid inherited diseases and health problems of a baby.  

When new gender diversities cropped up English reacted via categorization and 

new word coinages. Thus, initialism LGB gradually replaced gay in the 1980s and then, 

in the 1990s, expanded to LGTB as an umbrella term for sexuality and gender identities. 

Due to its frequency LGTB became a reconizable sign and acquired considerable 

combinability: LGTB allies/ artist/ culture / life/ movement / organization/ pop-fans 

friendly/ rise. Later LGBT evolved into LGBTIQ+, then to LGBTQIA+ to include other 
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sex and gender spectrum varieties. Q stands for questioning (uncertain of their sexual 

orientation and gender behavior) or queer which is losing its negative connotation and 

becomes more acceptable, I - for intersex, A - for asexual or aromantic. Further 

extention of the acronym was criticized as it was becoming too long questioning the 

idea of abbreviation as it is. Instead, the ABC and Glossary of gender diversities were 

offered [LGBTQ+ Glossary]. The mathematical symbol '+' stands for all varieties not 

identifiable by letters yet [Gold 2018]. Usage of '+' fits new and complicated word-

formation patterns in Modern English. It is another example of mathematical symbols 

proliferation into English word formation: digital symbols mix with letters in Business 

English (B2B, B2C etc), in textspeak, social networking, numerous Facebook and 

Twitter coinages (4get, l8ter, 2U2 etc).  

Many of the new terms are based on sex and gender relevant words (sex, gender, 

male, female, masculine, feminine) and associated with the sex and gender standard of 

the nearest past. Basic terms are quite often reduced to one letter and look peripheral 

within new Gender paradigm: MSM/WSW - Men who have sex with men/Women who 

have sex with women; AFAB -“assigned female at birth”, AMAB - “assigned male at 
birth”. The same shortening is observed in other terms which denote devitations from 

traditional gender roles (SGL (same gender loving), SSA(same-sex attraction ) or new 

gender diversities: MTF/ M2F (male-to-female), FTM/F2M (female-to- male). 

Derivatives and compounds are formed in line with English word-formation 

patterns though the (psuedo-) suffixes are not of high frequency (a-, non-, gender-, 

inter-, poly-, sex, trans-: agender, aromantic, asexual, intergender, intersex, non-

binary, non-cisgender, non-monosexual, biological sex transsexual etc.). Prefixes with 

the (latent) meaning of negation (agender, nonbinary, misgender), prefixes with the 

meaning of definite quantity, numerals (bigender, binarism, two-spirit, gender binary, 

trigender, third gender) question 'traditional' binary gender roles opposition. The 

attempts to combine traditional and new gender roles for young generations of 

indiginous peoples (first nations) are known as two-spirit (LGTBQ2) [What Does ….]. 
These elements echo other word-forming components with the meaning of indefinite 

quantity (multigender, pangender/pansexual, polygender, polyamoiry,) which stand for 

limitless multitude of emotions, feelings and orientations and gender diversity. 

Graygender, genderqueer, genderfluid, demiboy, demigender, genderbender, 

genderfuck reveal ambiguous, problematic and vague aspects of categorization. 

Some gender terms acquired peculiar connotations, sound offensive and to be 

avoided. For instance, hermaphroditten, homosexual are viewed outdated, clinical, gay 

may function as an umbrella term [Gold 2018], ally means a person who supports and 
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stands up for the rights of LGBT people, sex change yields to gender affirmation 

surgery (GAS) thus making gender preferable to sex. Sexual preference is squeezed out 

by sexual orientation. Preferable terms are positioned as politically correct. 

In Modern English the adjective queer in its second meaning (of, relating to, or 

characterized by sexual or romantic attraction to members of one's own sex ) has much 

higher frequency than in its first meaning (differing in some way from what is usual or 

normal): The adjective queer is now most frequently applied with its meanings relating 

to sexual orientation and/or gender identity, as outlined at sense 2 above (Merriam 

Webster Dictionary). "When these meanings were developing in the early 20th century, 

they were strongly pejorative, echoing the negative connotations of the word's older 

meanings, which included "weird," "suspicious," and "unwell." But the adjective today 

is commonly used as a positive or neutral self-descriptor, and also has wide use as a 

neutral broad descriptor for a large and varied group of people" (Merriam Webster 

Dictionary). Numerous utterances prove that queer in its second meaning developed full 

adjective paradigm and is used in the Comparative and Superlative degrees: Pop gets 

queerer / The last decade in music has arguably been the queerest since the 1980s/ 

Even rap music – a genre that has traditionally celebrated hyper-masculine, 

heterosexual male bravado – has become more queer [Did culture …2019]. New 

derivatives are connected with its second meaning as well: Queering the mainstream? 

But while queerness seems to be marketable, is it profitable? His 2015 drama 

Cucumber prompted a significant conversation about anti-queer violence. Queer 

becomes a component of a compound (genderqueer). The combinability of the adjective 

has increased noticeably: Kheraj observed that Kiyoko was the only openly queer artist 

to break top 40 on the US Billboard Hot 100 chart in 2018 …/It’s not just the music 
industry that’s offered up a new wave of queer representation. 

Some gender-relevant words make quite unexpected, sensational clusters with 

words associated primarily with religion: America’s Hayley Kiyoko has been described 
as a “lesbian Jesus” for her sexy pop bops.  

Gender-related words change their stylistic status, for example, components of 

gay lexicon prenetarte standard English: The New York Times in 2018 declared that 

we’ve entered the “age of the twink” (a term for young, skinny, white men, borrowed 

from the gay lexicon). 

The collapse of binary gender opposition 'masculine :: feminine' due to inclusion 

of gender diversities brought to life another opposition 'cisgender:: transgender'. In this 

case categorization and naming in English followed the well-known pattern when a 

retronym was coined to give a name to something that existed for a long time to show 
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how different it is from the modern development: mobile (cell) phones triggered 

categorizaion of a well-known device as a fixed-line telephone or landline phones, e-

mail provoked description of traditional system of message delivery chronologically 

prior to electronic mail as snail-mail. In 1991 the term 'cissexual' was used by 

German sexologist Volkmar Sigusch as opposite to transgender (new gender role). 

Cisgender/ cissexual derivied with the help of Latin prefix cis-(on this side of), marked 

tradional gender roles identical with sex (cisgender man/ woman) which did not require 

any specification until gender diversities emerged. These clusters cisgender man/ 

woman qualified as retronyms signal reinterpretation of sex in the meaning sexually 

motivated phenomena or behavior [Merriam Webster Dictionary] and shifts within the 

concept of MAN and WOMAN. Further conceptualization resulted into cisnormativity 

or heteronormativity, gender normative, gender binary, dyadic. The combinability of 

cisgender increased, for example, cisgender assumption.  

In the bohemic world gender evolution facts multiply rapidly. Hollywood claims 

that LGTBQ actors make global culture more inclusive. "As a result collocations 'gay 

actor,' 'gay director,' 'gay writer,' 'gay story' are no longer labels even worth 

mentioning." [The 50 Most 2020; Marr, Ruaridh 2020]. In other words, they are 

growing gender normative. In September 2020 The Academy Awards announced that 

nomination for the Best Picture will require better LGTBQ representation to meet at 

least two of four new diversity standards [Marr, Ruaridh 2020]. 

Sex and gender frontiers began to blur in the wake of many other trends and 

events. Gender-neutral products (unisex) are being offered by many designers [Gender-

Neutral 2015]. They are not limited to clothes items only any more and span other 

categories of goods, for instance: Tom Ford's recent unisex fragrance titled Fleur de 

Portofino. Both men and women can use this fragrance because gender cannot be 

defined by the scent people prefer to wear/ Gender-neutral shaving kits everyday 

routine that has forever been divided by the identity of sex [This tropical … 2015]. 
Some other events in the world of fashion have more powerful cognitive and symblic 

impact as it happened with the name of the unisex store: The Future is the Future may 

be a very meta concept, but it also acts as a great name for a gender-neutral clothing 

store [Future Is … 2015]. 

Joe Biden' administration calls for protection of LGTB rights protection globally 

[Alpel & Shalal 2021]. The first conspicuous step is the appointment of Pete Buttigieg, 

39, the first openly gay as Biden's cabinet Transportation Secretary [Buttigieg 2021]. As 

LGTBQ+ gain more rights and representation everywhere, The Corridors of Power 

including, the terms sexual minorities and deviant groups look obsolete. Provocative 
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behavior of individuals, self-presentation strategies they select, social networking 

[Гришин 2020; Бородина 2021], attempts to attract attention and find recognition, to 

gain the celebrity status will remain popular among young generations, making further 

contribution to spread and popularization of non-traditional gender roles.  

But facts and data accumulated in biology and medicine in the 1990s, especially 

after 2000 sound even more striking and promising in terms of Gender Paradigm Shift. 

Biologists think about a larger spectrum than male and female as sex looks more 

complicated than used to be. The conclusions are based on discovery of new genes 

called WNT4 (1990s) and RSPO1 (2011) and chromosomes which have pointed to a 

complex process of sex determination. Studies of DSD (disorders of sex development) 

revealed some people have sex-chromosome mosaicism and chimaerism [Циммер 
2020; Ainsworth, Claire 2018]. Biologists might offer a new and more nuanced view of 

sex and the society will have to catch up [Ainsworth, Claire 2018], the majority – to 

accept it and languages – to categorize. Thus, the notion of biological sex based on 

binary opposition of male :: female is shaking.  

Other changes within the category of Gender and grammatical gender, 

categorization and naming will be connected with correlation of concepts such as sex, 

gender, sexuality, sexism and probably some others. How will grammatical gender react 

to Gender Paradigm Shift? Expansion of Gender paradigm posed the question about 

appropriate pronouns for all gender diversities. Misgendering – using pronouns with 

gender reference assigned at birth – might be offensive for transgender in all situations. 

Most people with a non-binary gender identity use the singular they. Recent gender-

neutral suggestions for pronouns are ze/hir/hirs// ze/zir/zirs//xe/xem/xyrs [64 Terms]. 

They neither look better than unsuccessful feminists' innovations of the 20th century, 

nor mirror the whole spectrum of gender roles. Multiple communication situations 

require appropriate pronouns not the symbols like «+» with unlimited implications.  

Conclusion and further research 

In the 20th century Gender Studies and Gender Linguistics focused mainly on 

“feminine” as a marked member of the binary opposition, language means of its 
categorization, its presentation within discourse. Impressive spectrum of new gender 

diversities, the strategies of self-presentation and positioning they select in social media, 

frequency of these Person Names, wide media coverage of LGTBQIA+ will force 

linguists to take into account other constituents of Gender category. Semantics of new 

coinages includes inherent and adherent grammatical meanings which remain implicit 

but underpin shifts within ontological and grammatical categories. 
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Національна академія Служби безпеки України, м. Київ 
 

У статті викладено результати дослідження лінгво-сугестивного потенціалу 
дискурсу футбольних фанатів. Визначено, що дискурс фанатів вибудовується у 
парадигмі “свої – чужі” і спрямований на формування певного емоційного стану 

дискурсивної спільноти, що передбачає здійснення лінгво-сугестивного впливу. Однією 
з провідних технологій нейролінгвістичного програмування в комунікації фанатського 
угруповання як дискурсивної спільноти є технологія якоріння. У розвідці представлено 
алгоритм її втілення, що відбувається в шість етапів: 1) визначення ситуації, 
2) створення ключового якоря-стимулу, 3) віднайдення образу-еталону у свідомості 
спільноти, 4) формування іміджевої презентації, 5) вибір каналу трансляції, 
6) забезпечення синергії через трансляцію вербальних і невербальних засобів. 

Емпіричним матеріалом для дослідження технології якоріння стали відеозаписи, 

публікації і дописи футбольних фанатів, що належать німецькій лінгвокультурі в 
інтернеті (на прикладі протестних дискурсів). Матеріал дослідження засвідчив, що в 
дискурсі застосовуються три види каналів трансляції: візуальні, аудіальні і 
кінестетичні. Ефективність впливу досягається завдяки їх комплексному поєднанню 
та використанню вербальних і невербальних семіотичних знаків. У статті 
виокремлено і проаналізовано засоби орфографічного, графічного, лексико-

семантичного і граматико-стилістичного рівнів, за рахунок яких досягається 
прагматичний ефект. 

Ключові слова: футбольний фанат, техніка якоріння, протестний дискурс, 
дискурсивна спільнота, лінгво-сугестивний потенціал. 
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The article reveals the results of the study of the linguo-suggestive potential of the 

football fans discourse. It is found out that the discourse of fans is built in the paradigm of 

“us – them” and is aimed at forming a certain emotional state of the discursive community, 

which involves the implementation of linguo-suggestive influence. It is proved that anchoring 

technique is one of the leading techniques of neuro-linguistic programming in the 

communication of a fan group as a discursive community. The research presents an 

algorhythm for its implementation, which has six stages: 1) determining the situation, 

2) creating the key anchor-stimulus, 3) finding the image-standard in the minds of the 

community, 4) forming the image presentation, 5) choosing the channel of broadcasting, 

6) ensuring synergy through verbal and nonverbal means. Video recordings, publications 

and posts of football fans of German lingual culture on the Internet (on the example of 

protest discourses) became the empirical material for the study of anchoring technique. The 

research material proved that three types of broadcast channels are used in discourse: 

visual, audio and kinesthetic. The effectiveness of the impact is achieved through their 

complex combination and the use of verbal and nonverbal semiotic signs. The article singles 

out and analyzes the means of spelling, graphic, lexical-semantic and grammatical-stylistic 

levels due to which the pragmatic effect is achieved. 

Key words: football fan, anchoring technique, protest discourse, discursive 

community, linguo-suggestive potential. 
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В статье изложены результаты исследования лингво-суггестивного 

потенциала дискурса футбольных фанатов. Определено, что дискурс фанатов 
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выстраивается в парадигме “свои – чужие” и направлен на формирование 
определенного эмоционального состояния дискурсивного сообщества, что 
предусматривает осуществление лингво-суггестивного воздействия. Одной из 
ключевых технологий нейролингвистического программирования в коммуникации 
фанатской группировки как дискурсивного сообщества является технология якорения. 
В работе представлен алгоритм ее реализации, что происходит в шесть этапов: 
1) определение ситуации, 2) создание ключевого якоря-стимула, 3) нахождение 
образа-эталона в сознании сообщества, 4) формирование имиджевой презентации, 
5) выбор канала трансляции, 6) обеспечение синергии через трансляцию вербальных и 
невербальных средств. Эмпирическим материалом для исследования технологии 
якорения стали видеозаписи, публикации и сообщения футбольных фанатов, 

принадлежащих немецкой лингвокультуре в интернете (на примере протестных 
дискурсов). Материал исследования показал, что в дискурсе применяются три вида 
каналов трансляции: визуальные, аудиальные и кинестетические. Эффективность 
воздействия достигается благодаря их комплексному сочетанию и использованию 
вербальных и невербальных семиотических знаков. В статье выделены и 
проанализированы средства орфографического, графического, лексико-

семантического и грамматико-стилистического уровней, за счет которых 
достигается прагматический эффект. 

Ключевые слова: футбольный фанат, техника якорения, протестный дискурс, 
дискурсивное сообщество, лингво-суггестивний потенциал. 

 

Вступ 

Дискурс футбольних фанатів посідає особливе місце у сучасному 
глобалізованому комунікативному просторі. Він базується на складних 
внутрішніх відносинах. Вектори розвитку комунікації є неоднорідними: від 
фанатичного вболівання за свій футбольний клуб до соціальної активності та 
реалізації свого світобачення. Фанатські угруповання є самодостатньою і 
впливовою складовою суспільства. Лобіювання власних інтересів відбувається із 
застосуванням лінгво-сугестивних технологій як на стадіоні, так і поза його 
межами. Комунікативна взаємодія між членами базується на спільних 
вподобаннях та активується внаслідок прямого або опосередкованого 
сугестивного взаємовпливу у спільноті фанатів. Їх комунікація залежить також і 
від зовнішнього інформаційного спонукання. Все це дозволяє суб’єктам 
комунікаційного впливу досягати бажаного сприйняття реальності у їх оточенні. 
Комунікації футбольних фанатів сьогодні є предметом наукових пошуків. 
Перевага надається аналізу окремих аспектів їх дискурсивної поведінки, 
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соціолінгвістичних ролей і мовлення: Н. В. Слухай (спортивна сугестологія) 
[Слухай, 2012], І. Р. Процик (соціодіалект українських футбольних фанатів) 
[Процик, 2014], Г. А. Пільц, М. М. Саппа, Є. В. Позднишев (соціально-

психологічні особливості фанатів) [Пільц, 2009; Саппа, 2012; Позднишев, 2008], 

Г. Пірсон (мотивації і етнографія футбольного середовища) [Pearson, 2012], 

Г. Армстронг, Д. Брімсон (футбольне хуліганство у соціокультурному контексті) 
[Armstrong, 1998; Брімсон, 2009]. Проте фокус цих наукових доробків лише 
опосередковано стосується лінгво-сугестивних можливостей дискурсу 
футбольних фанатів.  

Актуальність дослідження обумовлена потребою в аналізі лінгво-

сугестивного потенціалу дискурсу футбольних фанатів, оскільки у ньому 
персоналізуються культурні і соціально-політичні характеристики суспільства. 
Футбольні фанати здатні швидко заражатися емоціями інших, що уможливлює 
маніпулятивний вплив на їх комунікацію. Як результат – виникнення 
дискурсивних ситуацій, які є “не лише формами взаємодії або соціальних 

практик, а й виражають і транслюють смисли, а отже, можуть впливати на наші 
переконання” [Дейк, 2013, с. 133]. Об’єкт дослідження – лінгво-сугестивні 
потенції дискурсу футбольних фанатів. А предмет – особливості реалізації 
технології якоріння у німецькомовній фанатській спільноті.  

Мета роботи полягає у дослідженні лінгво-сугестивного потенціалу 
дискурсу спільноти футбольних фанатів. Досягнення цієї мети передбачає 
виконання таких завдань: визначити алгоритм реалізації технології якоріння у 
дискурсі футбольних фанатів; схарактеризувати модальності каналів 
потрапляння інформації до членів дискурсивної спільноти, зробити аналіз 
втілення технології якоріння на прикладі комунікації футбольних фанатів, що 
належать німецькій лінгвокультурі. 

Наукова новизна. Сучасний ступінь опрацювання лінгво-сугестивних 
потенцій дискурсу футбольних фанатів є недостатнім. Результати дослідження 
дозволяють виокремити одну з ключових технологій нейролінгвістичного 
програмування у цьому дискурсі. Визначений алгоритм реалізації технології 
якоріння дасть змогу спрямовувати вектори комунікації у потрібне русло і 
розширить можливості виявлення як потенційних кризових ситуацій, так і 
деескалації вже існуючих. 
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Виклад основного матеріалу дослідження 

Футбольне фанатське угруповання як суб’єкт дискурсу характеризується 
емоційністю, згуртованістю, стрімкою реакцією, латентною політизованістю та 
спрямованістю на досягнення певних емоційних станів у колі дискурсивних 
групових формацій “свої – чужі” за рахунок сугестивного впливу на 
комунікативну поведінку фанатів. Сугестія є “процесом і результатом 
програмування поведінки людини і володіє потужним арсеналом можливостей” 

[Слухай, 2019, с. 7]. Установка на реалізацію здійснюється у свідомості індивідів 
і втілюється у дискурсі за рахунок вербальних і невербальних засобів. 
Відбувається актуалізація перцептивної закономірності, що полягає в сприйнятті 
не фактів об’єктивної дійсності, а їх викривлених презентацій [Korzybski, 1994]. 

Лінгво-сугестивний потенціал нейролінгвістичного програмування активно 
використовується задля впливу на масову свідомість футбольних фанатів. 
Технологія якоріння як “процес пов’язування внутрішньої психологічної реакції 
з певним зовнішнім стимулом (створення умовного рефлексу) для того, щоб цю 

реакцію можна було швидко (а часто ще й приховано) вмикати”, має велике 
значення для дискурсу фанатського угруповання [Зеленін, 2015, с. 158]. 

Реалізація не обмежується лише дією на футбольну спільноту, а й перетинається 
з соціально-політичним дискурсом, запускає ланцюгову реакцію. Динаміка цього 
процесу може залежати від позалінгвальних чинників. Це відбувається в 
декілька основних етапів шляхом створення і застосування якорів: 

а) вибір якоря-стимулу для активації необхідної реакції; 
б) інтенсивність і періодичність трансляції ключів доступу (вербальних, 

невербальних) для забезпечення синергії і зростання переживання; 
в) доречність подачі, щоб уникнути запуску механізму байдужості 

[Зеленін, 2015]. 
Важливою умовою є вибір відповідної модальності, тобто каналу, що 

визначає шлях потрапляння інформації до індивіда та рівень продуктивності 
впливу. Процес мислення індивідуума спирається на досвід, на потік інформації 
через “три основні вхідні канали, через які ми, оскільки ми люди, отримуємо 
уявлення про світ, що нас оточує. Це зір, слух і кінетичне відчуття. Два інших: 
нюх і смак рідше застосовуються для отримання інформації про світ” [Гриндер, 
Бэндлер, 2007, с. 132]. Технологія якоріння реалізується у дискурсі фанатських 
угруповань через такі засоби:  
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а) візуальні (V) – банери, перфоманс, флаєри, фензини, прапори, розтяжки, 
бігборди, плакати, клубна і фанатська атрибутика, графіті, татуювання, 
спілкування в соціальних мережах; 

б) аудіальні (A) – кричалки, гасла, пісні, гімни; 
в) кінестетичні ключі (К) – файєр-шоу, використання лексем, предикативів 

відповідної конотації, що відповідають за появу необхідних інтенцій (гордість, 
гнів, страх тощо), інтонаційне оформлення;  

г) поєднання ключів у різних комбінаціях під час комунікації, відеоролики 
і фільми (мають комплексну основу). 

Перевага тому чи іншому виду надається залежно від комунікативної 
ситуації та прагматичної мети. Від останньої залежить полярність якоря: 
(позитивний / негативний). Під дією цієї полярності формується якість 
комунікації (емоційна чи емоційно-агресивна). Для більшої ефективності 
відбувається застосування змішаних форм каналів трансляції. Це посилює 
інтерактивний формат мови та обумовлює максимальний вплив на дискурсивну 
спільноту. Поняття дискурсивної спільноти визначено Дж. Свейлзом як 
“соціориторичну мережу, сформовану для розв’язання спільного завдання” 
[Swales, 1990, с. 9]. Вчений схарактеризував її ознаки: спільна комунікативна 
мета, механізми комунікативної взаємодії, інформування і зворотній зв'язок, 
набір певних мовленнєвих жанрів і лексичних одиниць, дискурсивна 
компетенція учасників спільноти [Swales, 1990, с. 24-26]. Важливою 
характеристикою є спрямованість на “інтенсифікацію механізмів і стереотипів 

спілкування та використанням із цією метою певних мовленнєвих жанрів і 
лексико-синтаксичних засобів як критеріїв самоідентифікації у протиставленні 
“свій – чужий” [Радзієвська, 2010, c. 322]. Дискурсивна спільнота футбольних 
фанатів складається з осіб, що мають спільне уявлення про факти реальної 
дійсності і комунікації яких спрямовані на досягнення певної мети у парадигмі 
“свої – чужі”. Ця спільнота здійснює комунікацію в інтернеті, на стадіонах і за їх 
межами. Вона дотримуються конвенціональних правил: мозаїчне поєднання 
фрагментів різних комунікативних сфер, концептів, стилів та рівноцінне 
використання вербальних і невербальних засобів. 

Технологія якоріння для впливу на індивідуальну й масову свідомість 
членів дискурсивної спільноти застосовується у всіх сферах життя. Вчені різних 
галузей фокусують свою увагу на дослідженні і розробленні ефективних 
покрокових дій її застосування у різних дискурсивних ситуаціях: інформаційно-
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пропагандистській війні [Зеленін, 2015], тренінгах із подолання негативних 
станів [Боденхамер, Холл, 2016]. Аналіз цих праць дав змогу визначити 
алгоритм технології якоріння у дискурсі футбольних фанатів. Він має такі 
етапи (Е): 

1Е – визначити ситуацію, в якій буде необхідним і доречним використання 
якоря; 

2Е – створити тему якоря відповідно до глобальної прагматичної мети; 
3Е – віднайти факти зародження подібних тематичних якорів у свідомості 

дискурсивної спільноти фанатів. У масовій свідомості завжди є образи-еталони, 
до яких можна апелювати. 

4Е – визначити якорі відповідно до модальності і запустити їх. Щоб 
викликати бажану реакцію, необхідно занурити свідомість дискурсивної групи в 
емоційні переживання того часу, з яким пов’язане зародження якоря, 
стимулювати патерни. На піку емоційності якір має знову з’явитися, щоб 
«заякоритися»; 

5Е – сформувати іміджеву презентацію; 
6Е – посилювати вплив на дискурсивну спільноту шляхом постійної подачі 

нових ключів відповідно до актуальної ситуації. 
Загальний алгоритм технології якоріння у дискурсі футбольних фанатів 

містить 6 етапів. Їх послідовність є значущою, якщо застосування якоря має на 
меті довготривалий стабільний результат якоріння. В разі випущення одного із 
етапів (1 і 2 є обов’язковими) не досягається повне втілення мети. 

Технологія якоріння знайшла вираження в дискурсі угруповання 
футбольних фанатів, що належать  німецькій лінгвокультурі, в дискурсивній 
ситуації протесту, підґрунтям якої стала реакція фанатів на прийняття закону 
про розширення повноважень поліції у Федеральній землі Саксонія [Germany: 

Dynamo Dresden …]. Актуалізація інтенції відбувалася на стадіоні, в соціальних 
мережах й під час неодноразових багатотисячних демонстрацій. До них 
долучилися і члени суспільства, що не належали до фанатів. Згодом запустилася 
ланцюгова реакція, що спровокувала акції поза межами комунікації фанатів. 
Втілення відбувалася згідно з алгоритмом: 

1Е – відповідно до нового закону поліцейські отримали право на повне 
спостереження (у тому числі і таємне) за об’єктами і особами, тобто й за 
фанатами. Ситуація нетипова для дискурсу футбольних фанатів. Їх комунікація з 
поліцейськими здійснюється відповідно до стратегії “свої – чужі”. Після 
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прийняття закону футбольні фанати були занепокоєні тим, що держава 
обмежила їх право на свободу і самовираження. Утворилося підґрунтя для 
протестної комунікативної інтенції, що стала сприятливою основою для 
застосування якоря. Перший меседж-заклик до демонстрації був y мережі 
Інстаграм від організації Schwarz-Gelbe Hilfe, що вже багато років надає 
безоплатні юридичні послуги фанатам ФК “Dynamo” (Dresden) у разі їх 
конфлікту з законом: “Demo-Anruf an alle Dynamofans! Polizeigesetzt stoppen! 

26.01.2019, 13 Uhr Dresden, Wiener Platz Fanrechte=Bürgerrechte” (укр. (надалі 
переклад у дослідженні подається українською мовою, без позначення укр.) 
Закликаємо всіх фанатів Динамо до демонстрації! Зупинимо закон про поліцію! 
26.01.2019, о 13 годині в місті Дрезден, Віденська площа Права фанатів=права 
громадян) [Rechtshilfekollektiv Chemie Leipzig]. Його транслювало далі в 
Фейсбуці  юридичне об’єднання ФК “Chemie” (Leipzig) фанатам свого клубу: 
“Aufruf zur Demo gegen das neue Sächsische Polizeiaufgabengesetz am 26. Januar 

2019 in Dresden. Die Freiheit im und außerhalb des Stadions verteidigen!” 

(Закликаємо до демонстрації 26 січня 20219 в місті Дрезден проти нового 
закону про поліцію в Саксонії. Захистимо свободу на стадіоні і за його 
межами!) [Sghdynamo. “An alle Dynamofans” Instagram]. Відбулася активація 

консолідуючої інтенції між опозиційними груповими формаціями. Ключові 
концепти цих меседжів Recht (право), Freiheit (свобода), Polizeigesetz (закон про 
поліцію) обумовили тему якоря. 

2Е – виникла необхідність у реалізації глобальної актуальної прагматики: 

“Grundrechte verteidigen, Freiheit wahren! Polizeigesetzt stoppen!” (Захистити 
основоположні права! Зберегти свободу! Зупинити закон про поліцію!). 

Демократичне суспільство гарантує основні права і свободу, тому їх обмеження 
є порушенням засад устрою держави.  

3Е – звернення до масової свідомості фанатів крізь призму актуалізації 
концептів, значущих для певної лінгвокультури. Так, меседж “30 Jahre (1989-

2019) Freiheit sind uns nicht genug” (30 років (1989-2019) свободи для нас 
недостатньо) актуалізовано як банер на стадіоні, кричалка під час гри і в ході 
демонстрацій та плакати під час протесту [Auch sächsische Fußballfans …]. Він 
має лінгвокультурну історію: лише 30 років пройшло після об’єднання 
Німеччини і отримання її громадянами права на основоположні свободи. Вони 
не згодні від них відмовитися. Звернення до концепту FREIHEIT (свобода) 
актуалізувало тему якоря і активувало протестну інтенцію комунікації. 
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4Е – стимуляція патернів відбувалася через: а) кричалки під час матчів і 
банери з таким самим змістом: “NEUES POLIZEIGESETZT? NEIN, DANKE!!” 

(Новий закон про поліцію? Ні, дякуємо), (AV); б) банери: “Heute Fan. Morgen 

Gefährde? Gegen das neue Polizeigesetz!” (Сьогодні фанат. Завтра потенційний 
злодій? Проти нового закону про поліцію!), (V); в) інформаційний флаєр: “Du 

bist Gefährder. Keine Dynamospiele mehr für dich. Darfst mit deinen Freunden nicht 
mehr zum Dynamospiel. Neues Polizeigesetzt? Nein, Danke!” (Ти потенційний 
злодій. Гра Динамо не для тебе. Ти більше не можеш з друзями бути на матчах 
Динамо. Новий поліцейський закон? Ні, дякуємо!), (VK); г) дописи в інтернеті: 
“Mit dem neuen Polizeigesetzt wird genau die Unverhältnismäßigkeit im Gesetz 

legitimiert und dabei die zugrunde liegenden Grund- und Bürgerrechte des Einzelnen 

massiv eingeschränkt und zum Teil außer Kraft gesetzt werden” (Новий закон про 
поліцію узаконює невідповідність закону і суттєво обмежує основоположні і 
громадянські права окремих людей і частково позбавляє їх цих прав), (VK) 

[Sghdynamo. “An alle Dynamofans” Instagram]; ґ) виступи під час демонстрації: 
“Fußballfans sind keine Verbrecher! ” (Футбольні фанати не злодії!), (A) 

[Germany: Dynamo Dresden …], д) задокументовані і оприлюднені в інтернеті 
вимоги футбольних фанатів “Wir fordern das Ende der systematischen 

Polizeigewalt gegen ALLE Fußballfans! Die Anerkennung unserer Grundrechte, 

unserem RECHT auf freie Meinungsäußerung!” (Ми вимагаємо припинити 
систематичне свавілля з боку поліції по відношенню до футбольних фанатів! 
Визнання наших основоположних прав, нашого права на свободу думки!) (VK) 

[Soko-Dynamo. Dynamofans gehen …]. 

Описана дискурсивна ситуація формувалася за різними інформаційними 
каналами, що застосовувалися як окремо, так i одночасно: VK, AV, AK. 

Кінестичні ключі поєднувалися з іншими для підсилення інтенції гніву через 
несправедливість. Вмикання цього каналу відбулося у прикладах в, г, д шляхом 
вживання низки слів з негативною семантикою (Grundrechteverletzung 

(порушення основоположних прав), Unverhältnismäßigkeit (невідповідність), 

Ungleichheit (відсутність рівноправ’я), Betretungsverbote (заборона на вхід), 
Verletzungen (порушення), Polizeigewalt (насильство з боку поліції); 
словосполучень іменник + кінестетичний предикатив (Grund-und Bürgerrechte 

einschränken (обмеження основоположних і громадянських прав), die 

Reisefreiheit einschränken (обмеження права на мобільність), die Reisefreiheit 
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abschaffen (скасування права на мобільність), Besuch von Fußballspielen hindern 

(перешкоджання відвідування футбольних матчів). 
Підвищення емоційності й включення необхідної реакції реалізувалося 

шляхом використання вербальних і невербальних засобів: 
1) для орфографічного і графічного рівнів характерні: а) написання слів 

заголовними літерами, жирним кеглем або курсивом: “DEMO-FAN 

DEMONSTRATION”  (демонстрація фанатів); різними кольорами (переважають 
такі гами: червоний – для наголошення на важливості інформації (глобальна 
тема якоря); чорний на жовтому або жовтий на чорному фоні – переважно для 
передачі протестної інтенції: “NICHT MIT UNS!” (З нами цього не зробите!); 
білий на чорному фоні – особливі репрезентативні символи “Soziale Sicherheit!” 

(Соціальна безпека!); написані від руки різними кольорами (свідчить про високу 
зацікавленість); б) інтонація та емоційні стани передаються через повторення 
символів або їх вживання не відповідно до правил мови: “!Polizeistaat, NEIN!!!”  

(!Поліцейська держава, НІ!!!), закреслення: “Demokratie” ( демократія); 
2) лексичний рівень характеризується вживання лексем із позитивною (frei 

(вільний), solidarisch (солідарний), demokratisch (демократичний), Freunde 

(друзі), rechtlich (правовий) й негативною конотацією (gewalttätig 

(насильницький), Feind (ворог), Begrenzung / Eingrenzung (обмеження)), 
паралелізмів задля поєднання позитивного і негативного стимулів (Fan 

(фанат) – Verbrecher (злодій)); 
3) на граматико-стилістичному рівні реалізація відбувається через 

вживання заперечень (nein, nicht kein), прийменника gegen (проти), еліптичних, 
окличних і питальних (часто риторичних) речень.  

5Е – створено іміджеву презентацію: “Fanrechte=Bürgerrechte” (права 
фанатів=права громадян) актуалізація відбувалася через застосування 
візуально-аудіального якоря (банери, кричали, відеоролики, флаєри, статті в 
масмедіа). Він носить символічну природу і впливає на рівень несвідомого,  
емоційну сферу дискурсивної спільноти фанатів. Образ-стимул оформлений за 
допомогою мовних засобів (двокомпонентні складні іменники зi спільним 

компонентом Rechte (права)) і математичного знака рівності.  
6Е – під час першої демонстрації протестний дискурс ґрунтувався на 

візуальному якорі: плакати з написами “Soziale Sicherheit schaffen! Polizeigesetzt 

stoppen!” (Створити суспільну безпеку! Зупинити закон про поліцію!). Згодом, 
для підживлення інтенсивності реакції дискурсивної спільноти, вийшла 
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інформаційна листівка з поясненнями щодо нового закону. В ній ключовою 
стала паралель між лексемами Fan (фанат) і Gefährder (особа, яка несе 
потенційну загрозу суспільній безпеці). У новому законі часто вживається 
дієслово gefährden (загрожувати, наражати на небезпеку, створювати 
небезпеку). Також визначено термін die gefährdete Person (особа з групи ризику). 

Прописано, що це люди, яких має на меті захистити новий закон [Gesetz zur 

Neustrukturierung …]. Термін Gefährder у тексті відсутній, але він з’явився у 
фанатських дискурсах у вигляді субстантивованого дієслова (від дієслова 
gefährden) як протест проти того, щоб людину звинувачували у загрозі безпеці 
лише на підставі підозри на наявність у неї “кримінального потенціалу”. 

Емоційні комунікації фанатів можуть теж піддаватися загальній підозрі і 
розглядатися як такі, що становлять потенційну загрозу. Відбулося вмикання 
доречного стимулу. Це спричинило нову хвилю закликів до демонстрацій. 
Ініціаторами були фанати ФК “Dynamo” (Dresden). Реалізація відбулася через 
дописи в соціальних мережах Твітер, Фейсбук, Інстаграм, банери на стадіоні й 
флаєри: “Demo-Aufruf DYNAMO-FANDEMONSTRATION GEGEN DAS NEUE 

POLIZEIGESETZ Sonntag, 03.03.2019 – Start: 10:30 – Cockerwiese” (Заклик 
фанатів Динамо до демонстрації проти нового закону про поліцію, неділя, 
03.03.2019 – початок: 10.30 – площа Кокервізе) [Schwarz-Gelbe Hilfe Twitter]. 

Під час протестів застосували візуальні якорі у вигляді плакатів з написами: 
1) “Dynamofans gegen Staatsterror” (Фанати Динамо проти державного терору); 
2) “Gegen Polizeiwillkür” (проти свавілля поліції). У тексті першого плакату 

вжито лексему Staatsterror (терор з боку держави по відношенню до своїх 
громадян), що є антонімічною до ключових концептів глобального якоря Freiheit 

(свобода) і Recht (право), а у другому відбулася заміна семи Gesetzt (закон) у 
юридичному терміні Polizeigesetzt (закон про поліцію) на сему з негативною 
конотацією Willkür (свавілля). Це стимулювало посилення якоря. Крім того було 
застосовано аудіальний ключ у вигляді емоційного виступу одного з фанатів: 
“Der Staat dreht die Repressionsschraube immer weiter zu. Normalerweise müssten 
hier nicht nur Fußballfans, sondern eine komplette Gesellschaft stehen” (Держава 
закручує гвинт репресії все сильніше. Не лише футбольні фанати мали б 
стояти тут, а й все суспільство) [Sächsische.de. Dynamo-Demo gegen neues 

Polizeigesetz]. Результатом стала схвальна реакція дискурсивної спільноти. 
Кінестетичний предикатив zudrehen (закручувати) включив почуття гніву, яке 
було підсилено вживанням лексеми з негативною семантикою die 
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Repressionsschraube (гвинт репресії). Досягненню максимального ефекту 

сприяла семантична конструкція, що імітує логічний умовивід 

Fußballfans=Gesellschaft (футбольні фанати=суспільство), що асоціюється з 
репрезентативним символом Fanrechte=Bürgerrechte (права фанатів=права 
громадян).  

Втілення етапів техніки якоріння у протестному дискурсі футбольного 
фанатського угруповання Німеччини демонструє діаграма.  

Діаграма 1. Алгоритм реалізації техніки якоріння у дискурсі німецьких 
футбольних фанатів 

 
Висновки та перспективи подальших розвідок. Дослідження надало 

змогу дійти висновку про те, що за рахунок орфографічних, лексико-

семантичних і граматико-стилістичних засобів лінгво-сугестивний вплив у 
дискурсі футбольних фанатів може бути реалізованим. Він спрямований на 
досягнення певного психологічного стану, посилення емоційності й спонукання 
до дій. Ключова роль належить технології якоріння, що реалізується у дискурсі 
фанатів завдяки застосуванню трьох видів модальності – аудіальної, візуальної і 
кінестетичної. Технологія якоріння вибудовувалася у шість етапів – визначення 
актуальної ситуації, підбір теми якоря, визначення оптимальної модальності для 
трансляції якоря і регулярність його подачі, звернення до образу-еталону у 
свідомості спільноти, створення іміджевої презентації. Ефективність технології 
забезпечувалася також створенням креолізованих дискурсів, що поєднували 
вербальні й невербальні засоби. 
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СЕМАНТИЧНІ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛОГАНІВ 
ДИСКУРСУ СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ 
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Інститут філології 
 

Статтю присвячено дослідженню сучасної соціальної реклами як особливого 
виду рекламного дискурсу. У статті розглянуто семантичні та концептуальні 
особливості побудови рекламних слоганів та проаналізовано функції рекламного 
слогана у контексті його позитивного впливу на потенційну аудиторію. Слогани 
соціальної реклами було розподілено на шість підвидів і проаналізовано структурні, 
прагматичні, концептуальні та семантичні особливості одиниць, що належать 
кожній підгрупі.  

Концепти французької соціальної реклами в основному зосереджені навколо 
двох загальних категорій: «загроза» та «захист». Переважну більшість рекламних 
слоганів побудовано таким чином, щоб змусити людину замислитися над уявною 
загрозою та примусити думати про можливі варіанти захисту від неї. Спираючись на 
біполярність цих двох концептуальних кіл, ми проаналізували лексико-семантичну 
структуру соціальних рекламних слоганів та продемонстрували, які семи найчастіше 
використовуються для досягнення максимального ефекту впливу на потенційну 
аудиторію. На основі дослідження семантичних та концептуальних особливостей 
французької соціальної реклами ми дійшли висновку, що концепт ЗАГРОЗИ у 
французькій соціальній рекламі передається наступними лексемами та 
словосполученнями: «хвороба», «страждання», «обмеження фізичних та соціальних 
можливостей», «інвалідність», «неможливість насолоджуватися життям», 
«смерть». А концепт ЗАХИСТУ представлено одиницями «толерантність», 
«рівність», «ґендерна рівність» та «недискримінація». 

Ключові слова: концепт, лексема, рекламний дискурс, семантика, соціальна 
реклама. 
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The article is devoted to the study of modern social advertising as a special type of 

advertising discourse. The article considers the semantic and conceptual features of the 

construction of advertising slogans and analyzes the functions of the advertising slogan in the 

context of its positive impact on potential audience. The slogans of social advertising were 

divided into six subgroups and the structural, pragmatic, conceptual and semantic features of the 

units belonging to each subgroup were analyzed. 

The concepts of French social advertising are mainly centered around two general 

categories: "threat" and "protection". The vast majority of advertising slogans are built in such 

way as to make people think about the imaginary threat and make them think about possible 

options for protection against it. Basing on the bipolarity of these two conceptual circles, we 

analyzed the lexical and semantic structure of social advertising slogans and demonstrated 

which semes are mainly  used to achieve the maximum effect on the potential audience. Based on 

the study of semantic and conceptual features of French social advertising, we concluded that 

the concept of THREAT in French social advertising is transmitted by the following lexemes and 

phrases: "illness", "suffering", "limited physical and social capabilities", "disability", "inability 

to enjoy life", "death". And the concept of PROTECTION is represented by the units "tolerance", 

"equality", "gender equality" and "non-discrimination". 

Key words: advertising discourse, concept, lexeme, semantics, social advertising. 

 

СЕМАНТИЧЕСКИЕ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
СЛОГАНОВ ДИСКУРСА СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 

 

Анастасия Александровна Девос, a.devos@kubg.edu.ua 

канд. филол. наук, доц.  
Киевский университет имени Бориса Гринченко 

Институт филологии 
 

Статья посвящена исследованию современной социальной рекламы как особого 
вида рекламного дискурса. В статье рассмотрены семантические и концептуальные 
особенности построения рекламных слоганов и проанализированы функции рекламного 
слогана в контексте его положительного влияния на потенциальную аудиторию. 
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Слоганы социальной рекламы были разделены на шесть подгрупп и проанализированы 
структурные, прагматичные, концептуальные и семантические особенности единиц, 
принадлежащих каждой подгруппе. 

Концепты французской социальной рекламы в основном сосредоточены вокруг 
двух общих категорий: «угроза» и «защита». Подавляющее большинство рекламных 
слоганов построено таким образом, чтобы заставить человека задуматься над мнимой 
угрозой и заставить думать о возможных вариантах защиты от нее. Опираясь на 
биполярность этих двух концептуальных кругов, мы проанализировали лексико-

семантическую структуру социальных рекламных слоганов и продемонстрировали, какие 
семы чаще используются для достижения максимального эффекта воздействия на 
потенциальную аудиторию. На основе исследования семантических и концептуальных 
особенностей французской социальной рекламы мы пришли к выводу, что концепт 
УГРОЗЫ во французской социальной рекламе передается следующим лексемами и 
словосочетаниями: «болезнь», «страдания», «ограничение физических и социальных 
возможностей», «инвалидность», «невозможность наслаждаться жизнью», «смерть». 
А концепт ЗАЩИТЫ представлен такими единицами, как «толерантность», 
«равенство», «гендерное равенство» и «недискриминация». 

Ключевые слова: концепт, лексема, рекламный дискурс, семантика, социальная 
реклама. 

 

Соціальна реклама є не тільки інформаційним феноменом, а й важливим 
інструментом формування цивілізованого суспільства. Вона одночасно є видом 
мистецтва, компонентом соціальної політики, механізмом впливу на громадську 
думку, саме тому феномен соціальної реклами є дуже актуальним у наш час. 

Метою цієї статті є визначення семантичних та концептуальних 
особливостей побудови слоганів соціальної реклами як особливого різновиду 
французького рекламного дискурсу. 

Об’єктом вивчення слугує франкомовний рекламний дискурс. 
Предметом аналізу є семіотичні та концептуальні особливості сучасної 

французької соціальної реклами як різновиду рекламного дискурсу. 
Матеріалом дослідження є корпус повідомлень французької соціальної 

реклами, взятих з друкованих джерел та інтернету. 
Методи дослідження. В якості методології дослідження було використано 

діалектичний метод як спосіб пошуку теоретичної побудови мовної та соціальної 
картини світу, дослідження істинних критеріїв співіснування мови і світу, мови і 
людини, мови і соціуму.  
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Методика дослідження сучасної соціальної реклами має комплексний 
характер. Логіко-аналітичні методи, а саме метод індукції та дедукції, дозволили 
розглянути зміст об’єкта, конкретизуючи й узагальнюючи поняття, супокладені з 
ним. Описовий метод було застосовано з метою детального опису мовних одиниць 
при їх інвентаризації та систематизації; герменевтичний метод використовувався 

як спосіб інтерпретації існуючого загального контексту та його специфіки, 
взаємовідносин з конкретним лінгвосоціальним контекстом. Метод лінгвістичного 
спостереження та семантико-когнітивний підхід було залучено для дослідження 
семіотичних особливостей реклами, а також для аналізу функцій візуального 
образу та текстових компонентів у рекламних текстах соціального характеру. 

Актуальність обраної теми визначається потребою здійснення всебічного 
дослідження ролі, функцій та особливостей використання рекламних слоганів 
соціальної реклами, оскільки поняття соціальної реклами є відносно новим та 
потребує семіотичного та концептуального опису. 

Наукова новизна даної статті полягає у спробі комплексного аналізу 
семіотичних та концептуальних особливостей слоганів французької соціальної 
реклами як різновиду французького рекламного дискурсу.  

Аналітичний огляд сучасної наукової літератури, у тому числі найновіших 
дисертаційних досліджень, демонструє значущість соціальної реклами як об’єкта 
дослідження не тільки соціологів, а й представників різних наук та галузей знання. 

Соціальну рекламу розглядали насамперед як важливий комунікативний 
ресурс та інструмент управління соціальними процесами (А. Бєлянін, С. Земсков, 
Р. Крупнов), механізм управління громадською думкою (Р. Ібатулін), як феномен 
суспільної рефлексії (М. Піскунова), феномен культурної комунікації (М. 
Дороніна), як елемент комунікативного середовища мегаполіса (Н. Єрощенкова), 
підкреслюючи її важливу роль і місце в державному управлінні (І. Давидкіна). 

Останнім часом актуалізувалися порівняльні дослідження і порівняльний 
соціологічний аналіз, здебільшого такому аналізу підлягають соціорегулятивні 
ресурси соціальної та політичної (Л. Андросова), соціальної та комерційної 
реклами (А. Бєлова) [Белова 2003].  

Актуальні питання західноєвропейської та американської рекламної 
діяльності у сучасному суспільстві порушуються у працях таких авторів, як К.Л. 
Бове, У.Ф. Аренс [Бове 1995], У. Бергер [Berger 2004], А.-П. Женді [Jendi 1997], 
Д.Е. О’Тул [O’Toole 1985], Д. Поуп [Pope 1983] та інші.  

У цілому аналіз української та зарубіжної літератури з питань рекламної 
діяльності засвідчив, що порівняно з комерційною рекламою соціальній рекламі 
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присвячено значно менше праць, тому феномен соціальної реклами потребує 
ґрунтовних теоретичних, методичних і фахово-прикладних розробок.  

У нашому дослідженні ми визначаємо соціальну рекламу як особливий 
різновид рекламного дискурсу, оскільки основна мета звичайної реклами, на 
відміну від реклами соціальної, – змусити потенційного покупця придбати 
рекламований товар. Друга ж спонукає нас до рефлексії як щодо нагальних 
проблем певного етносоціуму, так і людства в цілому. 

Термін «соціальна реклама»  ̶ дослівний переклад з англійської «public 

advertising». Однак у Франції йому відповідають поняття некомерційної («publicité 
noncommerciale») та суспільної реклами («publicité sociétale»). Некомерційна 
реклама передбачає оплачені суспільними некомерційними інституціями рекламні 
заходи щодо стимулювання пожертвувань, що може наслідувати мету заклику 
голосувати за конкретного кандидата або надання йому/їй громадської підтримки. 
Суспільна ж реклама спрямовується на пропаганду позитивних для суспільства 
явищ і, як правило, розміщується у ЗМІ безоплатно.  

У нашому дослідженні ми зосередилися на аналізі саме суспільного аспекту 
соціальної реклами, контент якої було розподілено на шість підгруп: 

• соціальна реклама проти шкідливих звичок;  
• соціальна реклама безпеки дорожнього руху; 
• соціальна реклама здорового майбутнього нації;  
• соціальна реклама чистого навколишнього середовища (екологічна 

реклама, реклама захисту тварин);  
• соціальна реклама проти різних видів дискримінації;  
• соціальна реклама проти насилля.  

Проаналізувавши французьку соціальну рекламу проти шкідливих звичок, 
ми дійшли висновку про те, що концепт ЗАГРОЗИ актуалізується тематичною 
ділянкою «залежності» та вербалізується наступними лексемами: «l’esclave» – раб, 
людина, життя якої належить комусь іншому; «l’accro» – неологізм, термін, 
створений для опису людини, яка знаходиться у сильній залежності від чогось; 
«cyberdépendance» – неологізм, який позначає новий тип залежності, залежність 
від комп’ютера та відеоігор, переважно застосовується до підлітків; «fléau» – 

стихійне лихо, в даному випадку відбулася ресемантизація терміна, залежність 
метафорично номінується як щось неминуче та жахливе. Наведемо приклади 
слоганів: 

«Fumer, c’est être l’esclave du tabac» 

«Je suis accro! Et vous? La cyberdépendance: un nouveau fléau» 
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У багатьох рекламних слоганах центральною лексемою є слово «choix» - 

вибір. Автори таких рекламних повідомлень акцентують увагу її реципієнта на 
тому факті, що людина завжди має вибір бути вільною чи залежною, здоровою чи 
хворою, порушувати правила чи дотримуватися їх. Іноді творці реклами 
використовують лексему «temps» – час, якого потрібно багато, щоб повністю 
протверезіти і позбутися алкогольного синдрому; «festivité» – свято, привід, який 
підсвідомо виправдовує вживання алкоголю; «modérément» – помірність у 
вживанні. Також, ми можемо спостерігати такі семантичні одиниці як страх та 
недбалість, означених відповідно лексемами «peur» та «on s’en fou». Наведемо 
приклади слоганів: 

«Et si vous aviez le choix? Laquelle prendriez-vous?» 

«Le seul truc pour diminuer les effets de l’alcool, c’est le temps. Pour profiter 
pleinement des festivités, buvez modérément.» 

«Le tabac rend stérile: ON S’EN FOUT. Le tabac nuit au foetus: ON S’EN FOUT. 
Le tabac coupe le souffle: ON S’EN FOUT. Le tabac cause des maladies mortelles: ON 
S’EN FOUT. C’est marrant, ce matin, par peur d’être malade, vous avez jété un produit 
périmé depuis deux jours.» 

У деяких рекламних повідомленнях зустрічається лексема «responsabilité» – 

відповідальність не тільки за себе, а й за того, хто поряд з вами. Людина, яка палить 
у приміщенні, змушує дихати нікотином усіх інших людей, які також знаходяться 
всередині. Слід звернути увагу, що для французької соціальної реклами є досить 
характерним вживання інтенсифікатора міри «trop» – занадто, акцентування 
надлишковості; вигуку «Stop!» як заклик зупинитися та схаменутися. Наведемо 
приклади слоганів: 

«Ici un non-fumeur a fumé 52 858 cigarettes. Quand vous fumez à côté d’un non-

fumeur, il fume aussi.» 

«Hier tu croyais que c’était George Clooney. Ce matin ce n’est que Georges... 
STOP AU VERRE DE TROP» 

Також у деяких рекламних повідомленням актуалізується не просто ідея 
залежності, а результат, до якого вона призводить – хвороба, недієздатність, 
часткова інвалідність, тощо. Наведемо декілька прикладів семантичних одиниць, 
якими виражено цей результат: «décès», «mort» – смерть, «perte de mémoire» – 

втрата пам’яті, «stérilité» – безпліддя, «meurtriers» – смертельні загрози. Наведемо 
приклади слоганів: 

«Attention: L’alcool est responsable d’environ 10000 décès par cancer» 

«Attention: Boire peut provoquer une perte de mémoire» 
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«Bien emballés, tout aussі meurtriers.» 

«Industrie tabac ajoute à ses produits des saveurs attrayantes pour les jeunes. Ses 
produits provoquent la mort de plus de 5 millions de personnes chaque année dans le 
monde.» 

Таким чином ми бачимо, що концепт ЗАГРОЗИ у французькій соціальній 
рекламі з семантичної точки зору передається вербально такими поняттями: 
хвороба, страждання, обмеження фізичних та соціальних можливостей, 
інвалідність, неможливість насолоджуватися життям, смерть. 

Проаналізувавши другий підтип соціальної реклами, присвячений безпеці 
дорожнього руху, ми виділили наступні тематичні ділянки актуалізації концептів 
ЗАХИСТУ та ЗАГРОЗИ: «простір і час», «швидкість», «захист», «розмови по 
телефону», «тверезість», «видимість». Однак всіх їх можна об’єднати навколо 
семантичної опозиції «дотримання – недотримання правил». 

Центральне місце у рекламі, що пропагує безпеку на дорогах, займає концепт 
ЗАХИСТУ. У французькій рекламі він виражений лексемами «ceinture» - пасок 
безпеки, «protection» – захист, «équipment de sécurité» – захисне обладнання. 
Концепт ЗАХИСТУ маніфестується також лексемою «responsable» - водій як 
людина, що несе відповідальність за себе та за інших пасажирів. Наведемо 
приклади слоганів: 

«Dès 20 km / h, un choc sans ceinture peut être mortel. En ville, il n’y a pas que 
des voitures accidentées.»  

«TROP VITE! On ne regrette de rouler trop vite que lorsq’il est trop tard. Sécurité 
routière tous responsables.» 

Важливим елементом захисного обладнання велосипедиста, що робить його 
помітним для інших водіїв автівок, є жовтий світловідбиваючий жилет. У 
французькій соціальній рекламі неестетичність такого захисного жилета, що 
виражена лексемами «jaune» та «moche», протиставляється тому беззаперечному 
фактові, що він може врятувати людське життя: «C’est jaune, c’est moche, ça ne va 
avec rien, mais ça peut vous sauver la vie». 

Лексема «conduіte» має два значення: 1) поведінка як поведінка на дорозі та 
відповідальність за свої дії; 2) водіння автомобіля. Відповідно вираз «changeons de 

conduite» одночасно закликає змінити поведінку на дорозі, в цілому, та манеру 
водіння автомобіля, зокрема. Лексема «respect» – повага, вжито у значенні 
поважати себе та інших, дотримуватися правил: «En moto, la meilleure protection, 
c’est le respect du code de la route.»  
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Наскрізними у французькій соціальній рекламі правил дорожнього руху є 
лексеми «la route» – дорога як простір, у якому необхідно дотримуватися правил, 
та «la victime» – жертва, людина, що постраждала від недотримання правил, а 
також лексема «clignotant» – сигнал, що попереджає про небезпеку. Наведемо 
приклади слоганів: 

«Vous avez juste oublié un clignotant, il est juste un peu mort.» 

«Chaque jour, 15 personnes sont victimes du non-respect des feux. En ville, il n’y 
pas que des voitures accidentées.» 

Концепт ЗАГРОЗИ вербалізується у французькій соціальній рекламі 
найрізноманітнішими лексемами та словосполученнями : «rouler trop vite» – їхати 
занадто швидко, «dépasser les limites» – перевищувати обмеження. Іноді 
перевищення швидкості асоціюється з лексемою «la jeunesse» – «молодість». 

Наведемо приклади слоганів: 
«Dépasser les limites c’est croire qu’on est ici... alors qu’on est déjà là. 

Respectons toujours les limitations de vitesse» 

«Il est jeune, il roule vite, elle traverse ... trop tard.» 

Проаналізувавши соціальну рекламу, що пропагує здорове майбутнє нації, 
ми зосередили нашу увагу на наступних тематичних ділянках лексичних одиниць: 
назви хвороб, медична термінологія, опис симптомів, можливі наслідки та захист 
(як уберегтися від тієї чи іншої хвороби). Найпоширенішими у цій підгрупі є 
рекламні повідомлення, що стосуються боротьби зі СНІДом та іншими 
венеричними хворобами. Лексеми, вжиті у рекламних повідомленнях цього 
підтипу, варіюються від цілих словосполучень до окремих слів. Наведемо декілька 
прикладів. 

Концепт ЗАГРОЗИ також об’єктивується через тематичні поля назв хвороб і 
маніфестується лексемами: «le sida», «la gonorée», «l’herpès», «l’anorexie», «la 

boulemie». Лексеми «le sida» – «СНІД» як невидима хвороба, «un risque» – ризик, 
коли людина має незахищені статеві стосунки, вона кожного разу ризикує. Лексема 
«la beauté» – краса як небезпека, якщо людина красива, то це зовсім не означає, що 
вона здорова:  

«Un risque sur mille. Et si c’était vous?» 

«Le sida est beau. Cet été protégez-vous.» 

Концепт ЗАХИСТУ є наскрізним у багатьох типах рекламних повідомлень і 
виражений лексемами «protégez-vous» – захистіть себе та «le condom – c’est le 

meilleur ami» – презерватив як кращий друг жінки, тут обігрується пісня, яку 
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співала славнозвісна Мерлін Монро про діаманти: «Le condom – le meilleur ami de la 

femme». 
Концепт ЗАГРОЗИ іноді актуалізується тематичним полем «негативних 

наслідків», спричинених цією загрозою, та вербалізується такими емоційно 
забарвленими лексемами: «horrible» – жахливий, «empêcher de» – заважати щось 
робити, «faire trop mal» – спричиняти забагато болю, «faute de» – відсутність, 
нехватка чогось: «Cette petite coulotte a côtoyé l’horreur. La gonorrée, c’est horrible. 
Ça peut causer les pertes vaginales verdâtres. Mais encore pire, ça peut empêcher 
d’avoir les relations sexuelles parce que ça fait trop mal. Le condom c’est pas un Luxe.» 

Концепт ЗАГРОЗИ також актуалізується тематичним полем 
«самолікування», яке може зашкодити нашому здоров’ю, представлений опозицією 
того, що дійсно важливо, і того, що здається важливим (здоров’я – робота) та 
словосполученнями «utiliser à tort» – вживати неправильно, без рекомендації 
лікаря, «moins fort» – відсутність ефекту, неефективність та семантична опозиція 
«trop – moins»: «Stop! Réunion ou pas demain, NOUS LES ANTIBIOTIQUES, on ne 
peut rien contre une bronchite aigue. Si on les utilisent à tort, ils deviendront moins 
forts.» 

Словосполучення «sauver la vie» – рятувати життя, навіть якщо при цьому 
завдавати болю, «un enfant» – дитина, дитинство, квіти життя, опозиція смерті. 
Медичні послуги як те, що може урятувати життя – «prendre soin» – піклуватися: 
«Faire pleurer un enfant, ça peut lui sauver la vie. Un enfant meurt toutes les 7 secondes 
faute d’accès aux soins.» 

«L’apparence» – зовнішній вигляд, «envahir» – ставати на перше місце, «la 

beauté» – краса в опозиції природнє – штучне, «La journée sans maquillage» – захід, 
що спонукає перехід від штучного до природнього. Лексеми «Parles-en», «Brisons 

le silence» та «Parle avant de t’éteindre...» позначають процес комунікації, щоб 
вирішити проблему, необхідно спочатку про неї розповісти. Наведемо приклади 
слоганів: «XXXS. Ne laisse pas l’apparence t’envahir. Parles-en. Anorexie et boulimie» 

«Quand votre beauté ne s’appuie que sur le maquillage. La journée sans 
maquillage» 

Демографічні проблеми населення, небажання мати дітей пов’язується з 
лексемою «le problème métaphysique» – метафізична проблема, з якою багато хто 
асоціює народження дитини. Речення «La France a besoin d’enfants» – «Франції 
потрібні діти» апелює до громадянських почуттів, обов’язку перед країною. Це 
соціальна проблема, яку необхідно вирішувати: «Est-ce que j’ai l’air d’un problème 
métaphysique. La France a besoin d’enfants.» 
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Словосполучення «don du sang» позначає дар крові, той хто здає кров рятує 
чиєсь життя. Також поняття донорства крові передається написом групи крові «о 
+», що зображений на бейджі звичайної жінки. Ця позначка означає, що людина, 
яка має цю групу крові, може бути донором крові для всіх інших груп. 

«Le sang ne s’achète pas. 1 don = 3 vies» 

«Bonjour! Mon nom est O+» 

Соціальна реклама за здорове харчування та проти фастфуду передається 
лексемою «facile d’y entrer» – «легко туди увійти», що одночасно означає увійти в 
ресторан та набути залежності від фастфуду, від якої важко позбавитися. Ця 
реклама адресована переважно студентам та молодим людям, які схильні до 
харчування у подібних закладах: «Restauration rapide: Facile d’y entrer, mais difficile 
d’en sortir. 80% des jeunes mangent dans des fast food au moins 1 fois par semaine!» 

Отже, на основі проаналізованого, можемо зробити висновок, що соціальна 
реклама здорового майбутнього актуалізується за допомогою таких тематичних 
полів: 1) хвороба як проблема; 2) харчування (restauration rapide, boulémie); 3) 

зовнішність (apparence physique, sympthomes de maladie); 4) допомога іншому 
(донорство крові). 

 Соціальна реклама чистого навколишнього середовища та екології 
спирається на наступні тематичні поля: забруднення навколишнього середовища, 
переробка сміття та захисту тварин.  

Концепт ЗАХИСТУ природи та здоров’я населення передається лексемами 
«planète» планета, «nature» природа, «énergie renouvelable» енергія сонця, яку 
можна відновити, «protéction» захист, «polluer» забруднювати. 

Наведемо приклади слоганів: 
«Conjuguons nos énergies, devenez franchisé Soleil en tête!» 

«Ce n’est pas demain que la Planète a besoin de nous. Partez en mission pour 
aider les Hommes et protéger la Nature.» 

«Donnez à la nature toute l’attention qu’elle mérite.» 

Лексема «trouver l’erreur» – відшукайте відмінності, каліцтво природи через 
знущання над тваринами, полювання та вбивство тварин заради наживи (хутро, 
шкіра, слонова кістка). Смерть та вбивство тварин також пов’язується з лексемою 
«la fourrure» – хутро, матеріал, заради якого вбивають величезну кількість тварин: 

«Trouvez l’erreur. Près de 100 éléphants sont tués chaque jour pour leur ivoire 
soit environ 35 000 par an. De plus, chaque jour ce sont 2 rhinocéros qui sont tués pour 
leur corne, soit 548 par an.» 

mailto:a.devos@kubg.edu.ua


ISSN 2411-1562 

STUDIA LINGUISTICA, 2020. – Вип. 17: 37-49 

 
 

___________________________ 

 
© Девос А. О. [Девос А. О.], a.devos@kubg.edu.ua 

Семантичні та концептуальні особливості слоганів дискурсу сучасної соціальної реклами [Семантические и 
концептуальные особенности слоганов дискурса современной социальной рекламы] (Українською / На укр. яз.) 

 

47 

Концепт ЗАХИСТУ пов’язується з темою екологічно чистого навколишнього 
середовища і вербалізується лексемою «l’asphalte» – те, що вбиває життя, не дає 
природі знаходитися в її природному стані, людина на асфальті як та, що наражає 
своє здоров’я на небезпеку: «L’asphalte, ça ne pousse pas!» 

Концепт ЗАХИСТУ природи виражений також лексемою «vert et beau» – 

краса природи у всіх її проявах, знищення природи призводить до негативних 
наслідків, природа як живий організм, про який необхідно піклуватися.  

Соціальна реклама проти расизму, сексизму, гомофобії та інших видів 
дискримінації зосереджена навколо наступних концептів: «одностатеві стосунки», 
«роль жінки у суспільстві», «гендерна дискримінація» та «колір шкіри». 

Іноді концепт ЗАХИСТУ актуалізується тематичним полем «одностатевих 
стосунків» і вербалізується лексемами «des questions» – нерозуміння, 
невизначеність; «compliqué» – складний, труднощі з якими стикаються одностатеві 
пари, «étudiant homosexuel» – студент гомосексуаліст. Також з концептом 
«гомофобії» пов’язана лексема «exclusion» – як виключення людини із суспільства. 

Наведемо приклади слоганів: 
«Voici une fille qui aime les filles. Mais cette fille qui aime les filles n’aime pas les 

filles qui n’aiment pas les filles qui aiment les filles. Cette phrase est compliquée mais 
moins que sa vie d’étudiante homosexuelle.» 

З концептом ЗАХИСТУ від гендерної дискримінації асоціюються лексеми 
«corps de femme» – жіноче тіло, жінка як об’єкт сексуальної експлуатації у рекламі, 
поняття тілесності; «la belle» – красуня, жінка не просто красива річ, а жива 
людина: «La Belle. Les femmes ne sont pas des objets». 

Концепт ЗАХИСТУ від гендерної дискримінації у професійному плані 
виражений семантичною опозицією понять «l’apparence» - зовнішність та 
«compétence» - компетенція, «métier d’homme» - професія, якою може займатися 
лише чоловік. 

Наведемо приклади слоганів: 
«Cette femme est bonne. Ne vous fiez pas aux apparences, fiez-vous aux 

compétences.» 

«Arrêtons le gâchis! Cette femme veut être jardinière, mais ce n’est pas facile 
parce qu’on pense encore que c’est un métier de l’homme. Laissons leurs chances aux 
compétences.» 

Расизм як розподілення людей на класи виражений лексемами «différent» - 

інший, «diviser» – розподіляти, «faire diversion» – сортувати і, навіть, «tuer» – 

вбивати. У деяких рекламних повідомленнях расизм протиставляється єдності 
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«tous unis». Також ми звернули увагу на нестандартне використання кольорової 
палітри: чорний позначає позитивне, червоний – негативне. 

У деяких рекламних повідомленнях концепт ЗАГРОЗИ дискримінації за 
кольором шкіри виражений семантичною опозицією «l’autre – moi» – «інший – я», 
а також лексемою «la couleur de la peau» – колір шкіри як показник визначення 
майбутнього людини. Наведемо приклади слоганів: 

«Le racisme divise, le racisme fait diversion, le racisme tue.» 

«Ma grande sœur m’a dit que tu étais différente mais moi je t’aime comme ça.» 

«Notre couleur de peau ne doit plus déterminer notre avenir.» 

«L’autre, c’est moi! Semaine d’actions contre le racisme.» 

Наскрізною у рекламі цього підтипу є семантична опозиція лексем «tolérance 

– intolérance», яка зустрічається як у рекламі проти сексизму та гомофобії, так і у 
рекламі проти расизму. 

Соціальна реклама проти насилля базується навколо таких тематичних полів: 
насилля «violence», гендерні стосунки «чоловік – жінка», види насилля (вербальне, 
фізичне), смерть, каліцтво; та семантичні опозиції: «комунікація – мовчання», 
«приховування – заклик до повідомлення», «звинувачення – допомога».  

Відсутність комунікації та приховування акту насилля представлена 
лексемами «le silence» – тиша, непорозуміння, «se taire» – мовчати, приховувати. 
Семантичною опозицією до відсутності комунікації є заклик до дії, говоріння, 
оприлюднення власної таємниці, який виражений лексемами «parler» – говорити, 
«parlez-en» – розкажіть про це, «appelez» – зателефонуйте, «osez en parler» – 

наважтеся розповісти, «agissez» – дійте, «combattre» – боротися. 
Наведемо приклади слоганів: 
«75 000 femmes violées par an, ça fait beaucoup pour des cas «isolés». 
«Violence conjugales. Parlez-en avant de plus pouvoir le faire. J’ai choisi de 

l’épouser pour le meilleur et pour le pire...» 

«1 femme sur 3 subira des violences physiques ou sexuelles.» 

«La violence. Si tu te tais, elle te tue.» 

Також у французькій соціальній рекламі проти гендерного насилля 
присутній заклик до жінок протистояти насиллю та дискримінації з боку чоловіків. 
Цей заклик представлений виразом «ni putes, ni soumises» – «ні – повіям, ні – 

покірним», який одночасно є девізом французького феміністичного руху. 
Концепт ЗАГРОЗИ часто зосереджено навколо тематичного поля «фізичного 

насилля» і вербалізовано у французькій соціальній рекламі наступними лексемами: 
«une victime» – жертва, «tuer» – вбивати, «violer» – ґвалтувати, «assassiner» – 
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вбивати, «torturer» – катувати. Концепт ЗАГРОЗИ вербального насилля, наслідки, 
якого не є видимими, але не менш болючими, представлений лексемами: 
«humiliation» – приниження, «brimade» – залякування, «hurlements» – крики, 
«insultes» – образи, «harcèlement moral» – моральні утиски: 

«Gifle, brutalité, mariage forcé, sexisme, viols, abus de pouvoir, humiliation, 
harcèlement moral, hurlement, maltraitance, brimade, excision, menaces, forcer, coups... 
Parler de violences c’est déjà les combattre.» 

Наскрізною у рекламі цього підтипу також є лексема «tolérance» – 

толерантність, розуміння, підтримка тих, хто постраждав від насилля. Ґвалтівник 
повинен відчувати сором за скоєне, а не жертва, що боїться засудження суспільства 
та косих поглядів оточуючих. 

Проаналізувавши семантичні та концептуальні особливості французької 
соціальної реклами, ми дійшли висновку, що концепт ЗАГРОЗИ у французькій 
соціальній рекламі пов’язаний із поняттями: хвороба, страждання, обмеження 
фізичних та соціальних можливостей, інвалідність, неможливість насолоджуватися 
життям, смерть. А концепт ЗАХИСТУ асоційований із поняттями «толерантність», 
«рівність», «ґендерна рівність» та «недискримінація». 
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СЕМАНТИЧНІ ТА АКСІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ 
МІКРОСИСТЕМИ «МОВЛЕННЯ»  

(на матеріалі новогрецької, англійської та української мов) 

 

Юлія Валентинівна Жарікова, y.zharikova@mdu.in.ua  

канд. філол. наук, доц. 
Маріупольський державний університет 

 
Стаття присвячена зіставному структурно-семантичному вивченню 

фразеологічної мікросистеми «Мовлення» на матеріалі віддаленоспоріднених 
новогрецької, української та англійської мов. Розгляд мікросистем у фразеології є 
актуальним не тільки у межах когнітивних підходів до вивчення фразеологічного 
значення (особливо якщо це стосується фразеологічних одиниць малодосліджених мов 
в українській лінгвістиці, якою є новогрецька), а й із залученням традиційних підходів 
до дослідження семантики, сформованих у системно-структурній парадигмі наукво-

лінгвістичного знання. У цьому контексті цікавими є зіставні розвідки із залученням 
української мови, а також англійської мови як мови глобального міжнародного 
спілкування. У статті проаналізовано фразеологічну мікросистему «Мовлення» та 
виділено фразеосемантичні групи, які входять до її складу. Крім того, проаналізовано 
аксіологічні особливості зазначеної групи фразеологізмів. Отже, на підставі 
встановлення диференційних ознак фразеологізми, що утворюють мікросистему 
«Мовлення», було поділено на такі фразеосемантичні групи: 1) з негативним оцінним 
значенням: «Критика, образа, насмішка», «Неправда, наклеп, чутки», «Заперечення, 
відмова», «Балакучість», «Недоброзичливе побажання»; 2) з позитивним оцінним 
значенням: «Приємна бесіда, проста розмова», «Говорити щиро, відверто, казати 
правду», «Згода, розуміння»; 3) з нейтральним значенням: «Відсутність інтересу», 
«Інформованість».  

Ключові слова: фразеологічна мікросистема «Мовлення», семантичні 
особливості, аксіологічні особливості, новогрецька, англійська та українська мови. 
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SEMANTIC AND AXIOLOGICAL PECULIARITIES OF THE «SPEECH» 
PHRASEOLOGICAL MICROSYSTEM  

(based on Modern Greek, English and Ukrainian) 

 

Yuliya V. Zharikova, y.zharikova@mdu.in.ua  

PhD, Mariupol State University 

 
Phraseology is the branch of linguistics that attracts a lively interest of the 

researchers, especially through the prism of the latest trends in language study. Despite the 

fact that the recent studies are mostly made in the terms of cognitive and cultural lingual 

studies, still the traditional research vectors formed within the structural-semantic paradigm 

of linguistic knowledge are relevant. In this context, a comparative research based on the 

material of the Modern Greek, Ukrainian, as well as English as language of international 

communication, is, undoubtedly, of high topicality. 

The «Speech» phraseological microsystem is analyzed as well as the phraseosemantic 
groups are allocated as integral parts of it. In addition, the axiological peculiarities of this 

group of phraseology are analyzed. Thus, on the basis of differential features, the 

phraseological units, that form the «Speech» microsystem, are divided into the following 
phraseosemantic groups: 1) with a negative evaluation: «Criticism, offence, ridicule», 
«Criticism, insult, rumors», «Denial, refusal», «Chattiness», «Hostile wishes»; 2) with a 

positive evaluation: «Pleasant conversation, simple conversation», «To speak sincerely, 
openly, to tell the truth», «Consent, understanding»; 3) with a neutral meaning: «Lack of 
interest», «Awareness». 

Key words: «Speech» phraseological microsystem, semantic peculiarities, axiological 

peculiarities, Modern Greek, English, Ukrainian languages. 

 

СЕМАНТИЧЕСКИЕ И АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ МИКРОСИСТЕМЫ «РЕЧЬ»  

(на материале новогреческого, английского и украинского языков) 
 

Юлия Валентиновна Жарикова, y.zharikova@mdu.in.ua  

канд. филол. наук, доц. 
Мариупольский государственный университет 

 

Статья посвящена сопоставительному структурно-семантическому изучению 
фразеологической микросистемы «Речь» на материале неблизкородственных 

новогреческого, украинского и английского языков. Рассмотрение микросистем во 
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фразеологии остаётся актуальным не только в рамках когнитивных подходов к 
изучению фразеологического значения (особенно если это касается фразеологических 
единиц малоисследованных в украинской лингвистике языков, каковым является 

новогреческий), но и с привлечением традиционных подходов, выработанных в рамках 
структурно-системной парадигмы в лингвистике. В этом контексте интересны 
сопоставительные исследования с привлечением украинского, а также глобального 
языка международного общения, английского. 

В данной статье проанализирована фразеологическая микросистема «Речь» и 
выделены фразеосемантические группы, которые входят в ее состав. Кроме того, 
исследованы аксиологические особенности указанной группы фразеологизмов. Таким 
образом, на основании дифференциальных признаков фразеологизмы, образующие 
микросистему «Речь», делятся на следующие фразеосемантические группы: 1) с 
негативным оценочным значением: «Критика, обида, насмешка», «Ложь, клевета, 
слухи», «Возражения, отказ», «Болтливость», «Недоброжелательные пожелания»; 
2) с положительным оценочным значением: «Приятная беседа, простой разговор», 
«Говорить искренне, откровенно, говорить правду», «Согласие, понимание»; 3) с 
нейтральным значением: «Отсутствие интереса», «Информированность». 

Ключевые слова: фразеологическая микросистема «Речь», семантические 
особенности, аксиологические особенности, новогреческий,  английский, украинский 
языки. 

 

Вступ. Останніми роками з’явилося багато розвідок з фразеології, 
присвячених вивченню різних мікросистем, завдяки чому стає можливим 
багатоаспектне вивчення фразеологічного рівня мови у цілому, а також 
створюються умови для укладання окремих ідеографічних словників, адже 
дослідження відбуваються на матеріалі різних мов. Однією з таких 
фразеологічних мікросистем є мікросистема «Мовлення». 

Серед усіх когнітивних процесів людини мовленнєва діяльність поряд із 
розумовою діяльністю є тими процесами, що найповніше та найяскравіше 
представлені у фразеологічному фонді мов. Дослідженню цих мікросистем на 
матеріалі різних мов присвячені роботи Н. Ф. Клименко, М. Ф. Алефіренка, 
В. Д. Ужченка, В. М. Телія, А. А. Джелілова та ін. Однак, зіставного 
дослідження цієї мікросистеми на матеріалі таких мов, як новогрецька, 
англійська та українська, досі немає. Саме це і зумовлює актуальність 
досліджуваної теми.  
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Мета статті полягає у тому, щоб на основі комплексного аналізу 
новогрецьких, українських та англійських фразеологічних одиниць (далі – ФО) 
визначити основні фразеосемантичні групи у мікросистемі «Мовлення» 

вищезазначених мов, а також проаналізувати їх аксіологічні особливості.  
Об’єктом дослідження є фразеологізми новогрецької, української та 

англійської мов на позначення мікросистеми «Мовлення». 
Предмет дослідження – семантичні та аксіологічні особливості 

фразеологічної мікросистеми «Мовлення» в новогрецькій, українській та 
англійській мовах.  

Наукова новизна полягає у тому, що вперше в українській лінгвістиці 
проаналізовано фразеологічну мікросистему «Мовлення» у зіставному аспекті 
на матеріалі віддаленоспоріднених новогрецької, української та англійської мов.  

Дослідженню різних аспектів мовленнєвої діяльності приділяли увагу такі 
вчені, як Л. С. Виготський, О. Н. Леонтьєва, О. Р. Лурія, С. Л. Рубінштейн, 
М. І. Жинкін та ін. Розглядаючи різні аспекти процесу «мовлення», дослідники 

часто не приділяють належної уваги історичному, культурному досвіду людини і 
реаліям та менталітету народів, які зазвичай транслюють та закріплюють свій 
досвід, свої враження, емоції, почуття тощо у мові. Саме цьому фразеологічні 
одиниці, що належать до вищезазначеної мікросистеми, яка є однією із 
найважливіших складових картини світу будь-якого етносу, є досить численними 
і часто вживаними. Адже, як зазначає І. О. Голубовська, «антропологічний підхід 
до природи й сутності мови сприяв фокусуванню дослідницької уваги на 
мисленні, почуттях, самосвідомості, світосприйнятті суб’єкта мовлення, 
детермінованого певною культурою» [Голубовська 2017, с. 7]. 

Питання семантики фразеологізмів останнього часу привертають до себе 
все більшу увагу дослідників фразеології, адже саме через неї розкривається 
лінгвокультурологічний вимір фразеологічної одиниці. Поряд з проблемами 
загальної теорії фразеологічної семантики, вирішується і цілий ряд питань, 
пов'язаних з семантичними категоріями фразеологічних одиниць, в тому числі і 
проблема семантичної організації фразеологізмів [Арсентьєва 1989, с. 37].  

За О. Ф. Арсентьєвою, градуювання та вимірювання семантичної 
складності фразеологізму – мало розроблена проблема. Як відомо, фразеологічні 
одиниці кожної з мов, що зіставляються, характеризуються неоднаковою 
складністю семантики. Лише частина ФО ідентифікується окремими лексемами, 
більша ж їх частина може бути визначена тільки за допомогою словосполучення, 
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розгорнутого опису. Кожна ФО характеризується специфічним набором одиниць 
змісту, мінімальних змістовних компонентів − семасіологічно інтегральних і 
диференційних. Якщо інтегральні семи є найбільш загальними і служать 
підставою для об'єднання ФО в певні фразеосемантичні групи і підгрупи, то 
диференційні семи є додатковими семантичними ознаками і відображають 
другорядні властивості і характеристики, які позначають явища [Арсентьєва 

1989, с. 37]. 

Отже, визначимо основні фразеосемантичні групи у мікросистемі 
«Мовлення» новогрецької, української та англійської мов та наведемо їх 
аксіологічні особливості.  

До групи з негативним оцінним компонентом фразеологічного значення 
належать фразеологізми зі значенням, що викликає осуд як констатацію 
соціально усталеної оцінки певних рис характеру людини. 

Як у новогрецькій, так і в англійській та українській мовах вони складають 
найбільш численну групу: в новогрецькій із загальної кількості 150 − 82 ФО, 
тобто − 54,6 %, в англійській мові із 132 − це 74 ФО, 56 % та в українській мові 
із 200 − 121 ФО (60,5 %).  

Розподіл ФО проводився на основі ідентифікації фразеологізмів окремими 
лексемами, словосполученнями або пояснювальними описами в словниках 
різних типів, а також на основі наявності загальних інтегральних сем в їх 
семантиці. 

Найчисленнішу групу складають фразеологізми із загальним значенням 
«Критика, образа, насмішка»:  

– у новогрецькій мові: αλλάζω τον αδόξαστο, βάζω πόστα, βγαίνω στην 

αναφορά, δεν άφηκε άνθρωπο ακαθύβριστο, δεν του άφησες πρόγονο αμνημόνευτο, η 

γλώσσα κόκκαλα δεν έχει και κόκκαλα τσακίζει, η γλώσσα σπαθί, η γλώσσα του στάζει 
φαρμάκι, μη αναπιάνω στο στόμα (στη γλώσσα), μια στο καρφί και μια στο πέταλο, 

μου’στριψε τ’άντερα με τα λόγια του, να βγάλεις τον αγλεύουρα!, οι κακές γλώσσες, τα 

πικρά λογάκια βγάζουν τα ματάκια, ψάλλω τον άμπακα, ψέλνω τον αναβαλλόμεν, 

πιάνω στην αποχή; 

– в англійській мові: come down on smb. like a cartload (thousand / ton) of 

bricks, beat about (around) the bush, give smb. a broadside, lower the boom, be close 

to the bone, blow (up) sky-high, cast aspersions on smb., dish the dirt on smb., drag 

smb. through the mud, get on smb's case, give smb. down the banks, give smb. hell for 
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smth., lay the blast on smb., make (turn) the air blue, pull smb's chain/ to pull smb's 

leg, read the riot act, take smth. in good part, come the acid, make a joke at smb's 

expense, point the finger at smb., sit in judgment on smb., turn up the heat on smb., 

under fire; 

– в українській мові: брати (узяти, підняти, піднімати) на глузи (глум, 
сміх) (глузувати, кепкувати, висміювати), виблискувати дотепами, віддавати 
на посміх (на глум), закидати брудом (грязюкою), затаврувати ганьбою, 
зводити наклеп (пеню), злий язик, кинути (робити) докір, кривити душею, лаяти 
(говорити) за очі, лихий язик, обливати (обдавати) помиями (брудом), пошити в 
дурні, перемивати кісточки, перетерти на зубах, потрапляти (попасти, 
попадатися) на язик (на язичок), пускати (підпускати) шпильку (шпильки), 
укидати ґедзика, пришивати гаплик. 

До фразеосемантичної групи з загальним значенням «Неправда, наклеп, 
чутки» належать такі ФО: 

– в новогрецькій мові: η αδέσποτη φήμη, η αδίκια δε συγχωρείται, το ψέμα έχει 
κοντά ποδάρια; 

– в англійській мові: bat (fan / shoot) the breeze, hold a brief for smb., if the 

cap fits, be made out of whole cloth, swap lies, show one’s true colours, make a clean 

breast of smth., swear blind; 

– в українській мові: живі перекази, та віри їм не ймеш, заливатися 
(співати) солов’єм (соловейком), казала Настя, як удасться, казки розказувати 
(казати), наговорити (намолоти) сім мішків (три мішки) гречаної вовни, надвоє 
баба ворожила, набалакати на вербі груші (на осиці кислиці), понести на 
язиках, узяти на язики. 

До наступної фразеосемантичної групи «Заперечення, відмова» належать 
такі фразеологізми:  

– в новогрецькій мові: άλλου να τα πουλας, άλλου τα γάρμπα, έχω αναγούλες, 

οι άγριες κραυγές, μαζί μιλάμε και χώρα καταλαβαίνουμε; 

– в англійській мові: a battle of words, a dusty answer, bouquets and 

brickbats, eat one’s words, keep one's nose out of (someone's) business, kick around, 
kick up a fuss/storm, made much ado about smth., not to take no for an answer, be at 

cross purposes, to dig in one’s heel, put one’s foot down, to raise hell about smth., set 
one’s face against smth., shoot down in flames, speak out of both sides of the mouth, 
tell smb. where to get off; 
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– в українській мові: здаватися на слово, зламати слово, зректися своїх 
слів, ламати (порушувати) слово. 

До фразеосемантичної групи зі значенням «балакучість», яка найбільш 
яскраво представлена в грецькій мові, належать:  

– в новогрецькій мові: ακλείδωτο στόμα, η ακράτεια γλώσσης, γάλα πολύ, λίγο 

τυρί, γλιστράει η γλώσσα μου, έχω ακονισμένη τη γλώσσα μου, έχω μακριά τη γλώσσα, 

έχω μια σπιθαμή γλώσσα, η αστέγνωτη γλώσσα, η γλώσσα (που κόβει) ψαλίδι, η γλώσσα 

ροδάνι, μου’φάγε τ’αυτιά, πάει η γλώσσα μου ροδάνι (ή πολυβόλο), πολλά λόγια είναι 
φτωχεία, μιλάω με απογύρα, τι ζητάει / γυρεύει κάποιος, το απύλωτο στόμα, τρώω 
γλιστρίδα; 

– в англійській мові: a war of words, argue round and round, be on one’s 
hobby horse, shoot (sling / throw) the bull, chew the fat, put one’s oar in, talk a blue 

streak, talk nineteen to the dozen, talk under water, be a lot of noise; 

– в українській мові: довгий язик, плести язиком, правити теревені, 
чесати язик, розпускати язика, слабкий на язик. 

Наведемо приклади ФО фразеосемантичної групи «Недоброзичливе 
побажання». Ця невелика підгрупа має найбільшу експресивно-емоційну 
забарвленість, адже безпосередньо відображає ставлення людини: 

– в новогрецькій мові: δάγκωσε τη γλώσσα σου, δεν έχεις τη γλώσσα; μάζεψε 
(δέσ’) τη γλώσσα σου!, να βγάλεις τον αγλεύουρα!, κάτσε στην αγκωνή σου, μη 
μ’αναπιάνεις στο στόμα (ή στη γλώσσα) σου, άσε με αλιμάριστο; 

– в англійській мові: bite your tongue!, hold your tongue, close (mure up, 

shut) your mouth, shut your shop, shut up, keep mouth shut, have you lost your 

tongue?, has the cat got your tongue?; 

– в українській мові: тіпун на язик, щоб тобі глотку заклало, бодай (хай, 
нехай) язики повсихають, бодай би (хай би, нехай би, щоб) язики повсихали, 
язики б повсихали, сіль тобі на язик, щоб (коли б) тобі язик (язика) покорчило, 
щоб (хай, нехай) тобі язик руба (колом і т. ін.) став, щоб тобі язик відсох (усох). 

Кількісні дані свідчать про значну схожість фразеологічних одиниць 
негативної оцінки в трьох мовах. Причому ФО, що виражають риси характеру, й 
одночасно, викликають громадський осуд, значно превалюють над іншими 

фразеологізмами. 
У той же час при порівнянні кількості фразеологізмів, що належать до 

певних фразеосемантичних груп, виявляється нерівномірність. Так, наприклад, 
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підгрупа «Критика, образа, насмішка» переважає у 10 разів групу «Неправда, 
наклеп, чутки» у новогрецькій мові.  

Подібна нерівномірність може бути пояснена різними засобами вираження 
особливостей побуту та менталітету, соціальних установок або психічним 
станом людини в різних ситуаціях. 

Перейдемо до розгляду групи, до якої належать ФО з позитивним оцінним 
компонентом фразеологічного значення, тобто ФО зі значенням, що викликає 
схвалення як констатацію соціально усталеної оцінки мовлення людини.  

Їх кількість значно менша. У новогрецькій мові їх налічується 35, що 
складає 23,4 % від загального числа фразеологізмів, в англійській 40 ФО 
(30,4 %) та в українській 40 (20 %).  

Найбільш численну фразеосемантичну групу становлять ФО зі значенням 

«Приємна бесіда, проста розмова»:  
–  в новогрецькій мові: άλμα επι κοντώ, αμ’έπος αμ’έργον, η ρητορική 

ακροβασία, κατά τη γλώσσα κι ο νους, προσφέρω τον όβολό μου, η άπαιστη ομιλία, 
μιλάω με απογύρα, τι ζητάει / γυρεύει κάποιος, ψάλλω τους διθυράμβους,  

– в англійській мові: be on one’s hobby horse, shoot (sling / throw) the bull, 

chew the fat, get down to brass tacks/ come down to brass tacks, sing the praises of 

smth., join battle, keep the ball rolling, put one’s oar in, put smth. on the table, put the 
accent on smth., say one’s piece, speak (talk) like a book,  speak (talk) without; 

– в українській мові: вустами говорити, говорити (казати, мовити) до 
діла (діло, до пуття), говорити з апломбом, говорити здалека (здалеку), 
говорити навмання, говорити натяками (манівцями, манівцем, наздогад), 

перекидатися (перемовлятися) словом (словами).  
Досить численною в трьох мовах є фразеосемантична група зі значенням 

«говорити щиро, відверто, казати правду»: 
– в новогрецькій мові: (γιά) νά πούμε τήν αλήθεια, από λελέ και τρελελέ 

μαθαίνεις την αλήθεια, δίνω αληθινή ομιλία, η αλήθεια θα αναλάψει, η αλήθεια 
κι’αναλήθεια, λέω τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη, το παιδί είναι το στόμα της 
αλήθειας, το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, του τα είπα αβερτά, 

– в англійській мові: not to mince (without mincing) matters (one's words, not 

to mince the matter, without mincing the matter), not to put too fine an edge upon, tell 

smb. his own, (as) open as the day;  

– в українській мові: говорити прямо (без зайвої балаканини, руба), 
говорити у вічі (в живі очі), закидати слово, правду кажучи у вічі. 
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Серед фразеологізмів фразеосемантичної підгрупи із загальним значенням 
«згода, розуміння» можна виділити: 

– у новогрецькій мові: βρίσκω κοινή γλώσσα με κάποιον, γεια στο στόμα σου, 
δίδω την άδεια, είμαι αιχμάλωτος του λόγου που έδωκα,  

– в англійській мові: hand smb. a bouquet, keep a civil tongue, keep one`s 

word, find common ground, sigh on the dotted line, 

– в українській мові: з півслова (розуміти, схоплювати), знаходити 
спільну мову, покладатися на слово.  

Отже, кількість ФО в англійській і українській мовах однакова, трохи 
меншою є кількість одиниць у новогрецькій. Слід відзначити, що загалом 
кількість фразеологізмів з позитивним оцінним значенням є меншою порівняно з 
групою на позначення мовлення з негативним оцінним компонентом.  

До групи з нейтральним оцінним компонентом фразеологічного значення 

належать ФО, у позначенні яких відсутнє яскраво виражене схвалення або 
засудження. 

Група ФО нейтральної оцінки є найменш представленою у досліджуваних 

мовах. У новогрецькій мові до цієї групи входять: 33 ФО − 22 %, в англійській 
мові 18 ФО, що складає 13,6 % від загального числа відібраних для дослідження 
фразеологізмів, в українській мові − це 39 ФО (19,5 %). 

До фразеосемантичної групи з загальним значенням «Відсутність 
інтересу» належать такі ФО: 

− у новогрецькій мові: αέρα κοπανίζω (κοπανάω, δέρνω, τσακίζω, χαβανίζω), 

άλλα άντ’ (ή των) άλλων, άλλος το μακρύ του κι άλλος το κοντό του, άρες μάρες 
κουκουνάρες (κουταμάρες), αυτά τ’ακούω βερεσέ, δεν αξίζει τον κόπο να μιλήσω για 
κάτι, εγώ μιλάω, εγώ τ’ακούω, κολοκύθια με τη ρίγανη, λέω άνω ποταμών, λέω στον 
άμπακα, μιλώ στο βροντό, ομιλώ περί ανέμων και υδάτων, 

− в англійській мові: a talking shop, keep after/at (someone), keep harping on 

(something), fall on stony ground, throw words around, wooden language, 

− в українській мові: говорити пусто, завести (правити, торочити) своє, 
зайва балаканина, не обмовитися ні єдиним словом, переливати з пустого в 
порожнє, пускати (пустити) мимо вух (з вуха в вухо), пуста (порожня)  

балаканина, пустий звук, пусті розмови, шкода й мови (й казати). 
Доцільно до цієї категорії включити й групу «Інформованість», адже 

вважаємо, що якісний набір цих нейтральних елементів регулюється ситуаційно-
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тематичними умовами мовлення: 

– у новогрецькій мові: η αβάσιστη είδηση, η είδησις αμφιβόλου όλου 

προελεύσεως.  

– в англійській мові: be news to smb., be on fishing, be on smb’s, bits and 
pieces, get a line on smb, get a piece of information from the horse’s, hear smth. 
through the grapevine, keep (someone) posted, keep one’s ear to the ground, nail 
one’s colours to the mast, take air,  

– в українській мові: відібрало (віднімає, відняло) мову (річ), з перших уст 
почути.  

Отже, фразеосемантична мікросистема «Мовлення» характеризується 
розгалуженою семантичною структурою. Фразеологізми, що входять до складу 

цієї мікросистеми, мають диференційні ознаки, між якими можна встановити 
певну ієрархічну залежність. На підставі диференційних ознак фразеологізми, 
що утворюють мікросистему «Мовлення», поділяються на певні 
фразеосемантичні групи, а саме: 1) з негативним оцінним значенням: «Критика, 
образа, насмішка», «Неправда, наклеп, чутки», «Заперечення, відмова», 
«Балакучість», «Недоброзичливе побажання»; 2) з позитивним оцінним 
значенням: «Приємна бесіда, проста розмова», «Говорити щиро, відверто, казати 
правду», «Згода, розуміння»; 3) з нейтральним значенням: «Відсутність 
інтересу», «Інформованість».  

Перспективи подальших досліджень. У світлі останніх досліджень у 
рамках когнітивної фразеології видається перспективним вивчення фреймової 
структури фразеологічного значення. Як зазначає М. Ф. Алефіренко, «зміст 
фразеологічного фрейму є композиційним: він складається із знання 
периферійних змістів фраземоутворюючих компонентів, що репрезентують 
відповідні субконцепти у структурі фрейму» [Алефіренко 2008, с. 85]. На наш 
погляд, цьому має передувати саме аналіз окремих фразеологічних мікросистем 
та поділ їх на фразеосемантичні групи, завдяки чому спрощується процес 
побудови фреймових моделей. Така розгалужена мікросистема, як «Мовлення», 
посідає центральне місце під час такого аналізу.  
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The article analyzes an overview of the scientific literature devoted to the study of 

the current state of medical terminology research in linguistics. The urgency of studying 

particular aspects of this problem, their perspective and significance are presented. It 

emphasizes on the monosemantic basis of the term. Medical terminology is a system 

which is used to preserve the general lexical features of natural language units in a 

medical terminology database, which is a set of collective knowledge of conventional and 

complementary medicine. 

The source base of the study is Ukrainian and English medical terms. The thematic 

groups are represented: anatomical medical terms, clinical medical terms, medical terms 

of diseases’ names, dental terms and pharmaceutical terms. The anatomic medical terms 

are divided into thematic groups: parts of body and viscera, human body tissues, 

musculoskeletal system, cardiovascular system, respiratory system, digestive system, 

endocrine system, central nervous system, senses system, urinary system, reproductive 

system. The clinical medical terms include the names of medical institutions and 

departments, methods of patient diagnosis, medical processes, surgical instruments and 

equipment, oncological, traumatology, obstetrics terms, terms of dietary and 

nanotechnology. The nomenclature of medical terms of diseases names, dental terms and 

pharmaceutical terms are systematized. The importance of the researched theme in 

mastering professional terminology is confirmed. 

Key words: medical terminology, anatomical medical terms, clinical medical 

terms, medical terms of diseases names, dental terms and pharmaceutical terms. 
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У статті представлено огляд наукової літератури, присвяченої вивченню 

сучасного стану дослідження медичної термінології в лінгвістичній науці. 
Окреслено актуальність студіювання окремих аспектів зазначеної проблеми, їх 
перспективність та значущість. Наголошено на моносемантичній основі терміна. 
Під медичною термінологією  розуміємо систему, яка зберігає загальні лексичні 
ознаки одиниць природної мови в медичній термінологічній базі даних, що 
представляє сукупність колективного знання конвенційної і комплементарної 
медицини.  

Джерельною базою дослідження послужили українські й англійські медичні 
терміни. Репрезентовано тематичні групи медичних термінів: анатомічні медичні 
терміни, клінічні медичні терміни, медичні терміни на позначення назв 
захворювань, стоматологічні терміни, фармацевтичні терміни. Анатомічні 
медичні терміни поділено на такі тематичні групи: частини тіла та внутрішні 
органи, тканини організму людини, опорно-руховий апарат, серцево-судинна 
система, дихальна система, травна система, ендокринна система, центральна 
нервова система, сенсорна система, сечовидільна система, репродуктивна 
система. До клінічних медичних термінів належать назви медичних установ та 
відділень, методів діагностики хворого, медичних процесів, хірургічних 
інструментів та обладнання, онкологічних термінів, травматологічних, 
акушерських понять, назви термінів із дієтології та із сфери нанотехнологій. 
Систематизовано номенклатуру медичних термінів на позначення назв 
захворювань, стоматологічних і фармацевтичних термінів. Підтверджено також 
важливість досліджуваної теми в опануванні фахової термінології.  

Ключові слова: медична термінологія, анатомічні медичні терміни, клінічні 
медичні терміни, медичні терміни на позначення назв захворювань, стоматологічні 
терміни, фармацевтичні терміни.  
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В статье представлен обзор научной литературы, посвященной изучению 

современного состояния медицинской терминологии в лингвистической науке. 
Определены актуальность исследования отдельных аспектов данной проблемы, их 
перспективность и значимость. Отмечена моносемантическая основа термина. Под 
медицинской терминологией понимаем систему, которая сохраняет общие 
лексические признаки единиц естественного языка в медицинской терминологической 
базе данных, представляет совокупность коллективного знания конвенциональной и 
комплементарной медицины.  

Источник исследования – украинские и английские медицинские термины. 
Представлены тематических группы названных терминов: анатомические 
медицинские термины, клинические медицинские термины, медицинские термины для 
обозначения названий заболеваний, стоматологические термины, фармацевтические 
термины. Анатомические медицинские термины разделены на такие тематические 
группы: термины, называющие части тела и внутренние органы, ткани организма 
человека, опорно-двигательный аппарат; системы организма: сердечно-сосудистая, 
дыхательная, пищеварительная, эндокринная, центральная нервная, сенсорная, 
мочевыделительная, репродуктивная. К клиническим медицинским терминам 
относятся названия медицинских учреждений и их отделений, методов диагностики 
больного, медицинских процессов, хирургических инструментов и оборудования; 
онкологические термины, травматологические, акушерские понятия; названия 
терминов из диетологии и сферы нанотехнологий. Систематизирована номенклатура 
медицинских терминов для обозначения названий заболеваний, стоматологических и 
фармацевтических терминов. Подтверждена также важность исследования для 
овладения профессиональной терминологией. 

Ключевые слова: медицинская терминология, анатомические медицинские 
термины, клинические медицинские термины, медицинские термины для обозначения 
названий заболеваний, стоматологические термины, фармацевтические термины. 
 

Introduction. The language of medicine is an important, but not a new area 

of research, especially for linguists. Due to the fact that the medical field is actively 
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developing, new scientific directions of work are emerging, and accordingly, new 

terms are coming up to denote medical concepts and real ities. It is obvious, the 

medical terminology is the main important means of professional communication. 

Therefore, a detail typology of medical terms contributes a lingual harmonization 

and ensuring the comparison of medical terminology vocabulary. It is believed that 

this direction of our research is actual. 

Research analysis. The medical terminology is the subject of many studies 

in Ukrainian and foreign linguistics. For example, the medical discourse is actively 

investigated by J. Heritage, Douglas W. Maynard (2006a; 2006b), James M. Wilce 

(2009), N. P. Lytvynenko (2009; 2010), L. B. Shutak (2014); the modern medical 

terminology: Ukrainian – A. V. Tkach (2010), N. P. Lytvynenko, N. V. Misnyk 

(2013), English – A. T. McCray, S. Srinivasan, A. C. Browne (1994), S. Koch-

Weser, W. DeJong, R. Rudd (2009), Z. Alakrawi (2016), H. Dalianis (2018); the 

Ukrainian cardiac terminology – D. Yu. Banit (2014); the clinic Latin with English 

and Ukrainian equivalents – M. M. Zakaliuzhny, M. А. Andreichyn, 

R. R. Komarovsky (2017); the standardizing haematology terminology – E. Wong, 

S. Juneja (2017); the formation of Ukrainian medical clinical terminology – 

N. V. Misnyk (2002); the functioning of speech stereotypes in physician 

communication – V. Ya. Yukalo (2003). The lexico-semantic features of medical 

terms are presented in the works of V. I. Tykhosha (2003), N. V. Tsisar (2008), 

V. I. Lysenko (2009), A. V. Tkach (2015), I. Ya. Zalipska (2019). A. V. Tkach 

(2009; 2014) also investigates the word-forming identity and variability of 

Ukrainian medical terminology. The modeling of medical terminology  thesaurus is 

in L. M. Filyuk’s article (2016). The lexicology and morphemic of English are 
studied by L. Lipka (1992), A. H. Nikolenko (2007), Ye. I. Horot, S. V. Bielova 

(2008), Yu. Yu. Shamaieva (2010). 

The problem of medical terms’ classification is very important and 
interesting linguistic sphere of research. Therefore, medical terminology allows the 

exchange of scientific information, without which it is impossible t o do in the 

process of professional communication. The aim of the research is to classify 

medical terminology in Ukrainian and English. The object of the study is modern 

medical terms. The subject of scientific work is the meaning and structure of the 

Ukrainian and English medical terminology. 

The outlined goal involves solving the following tasks: to reveal the role of 

medical terminology in the context of the modern language situation; to highlight 
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the specifics of the study of medical terminology; to form thematic groups of 

medical terms in Ukrainian and English.  

Results and Discussions. In literary language, industry terms form a specific 

structure. The term is a central element of this system. The term should be 

understood as a word or phrase that denotes a concept, process in a special field of 

communication, in a particular field of knowledge or human activity. The medical 

term is a representative of medical communication. It emphasizes on the 

monosemantic basis of the term. L. M. Filyuk interprets a medical term as «a 

language unit that preserves the general lexical features of natural language units in 

a medical terminology database (macrosystem), which is a set of collective 

knowledge of conventional and complementary (unconventional) medicine 

(microsystems)» [Filyuk 2016, p. 95].  

There is no single classification of medical terms in linguistics. Foreign 

scientists have made a significant contribution in this direction, as they have 

created an electronic register of classification of medical terms. H. Dalianis 

describes the whole system and introduces in detail and discusses the following 

groups of medical terminology, such as: international statistical classification of 

diseases and related health problems (ICD), systematized nomenclature of 

medicine: clinical terms (SNOMED CT), medical subject headings (MeSH), unified 

medical language system (UMLS), anatomical therapeutic chemical classification 

(ATC). The most important being ICD and SNOMED CT specifically used for the 

patient records but also MeSH for indexing medical literature. ATC classification 

of drug codes was also introduced; ATC codes describe the chemical components, 

therapeutic effects and pharmacological class of the drug. All these terminologies 

and standards are available in several languages [Dalianis 2018, pp. 35–43]. 

Ukrainian medical terminology is not included in the above-mentioned 

international electronic registry system. Undoubtedly, we trace the common 

features of the division into groups of medical terms, but the international  

unification of medical terminology in the form of an electronic thesaurus in 

different languages would make a major breakthrough in this field of science.  

The proposed division is based on the frequency of medical terms usage and 

the principle of genus-species correlations, which is made on a single basis for 

distinguishing medical terms. The medical terminology is constantly replenished 

with new lexemes, in particular, in 2019 there were 2 synonymous terms that 

became known to the world coronavirus disease – COVID-19. And the well-known 

lexeme lockdown acquires new connotations, in particular related to the medical 
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field. That is why the special terminological units of the medical subjects differ in 

their degree of specialization, and therefore, in our article, they are divided into five 

groups: the anatomical medical terms, the clinical medical terms, the medical terms 

of diseases names, the dental terms and the pharmaceutical terms.  

The anatomical medical terms are used in all areas of medicine.  

The anatomical vocabulary should be singled out separately. Any medical 

profession requires knowledge of the anatomy of the human body. Acco rding 

depending on the human body system the anatomic medical terms should be 

divided into such thematic groups:  

1) parts of body and viscera: abdomen (черевна порожнина), peritoneum 

(очеревина), scalp (шкіра черепа);  
2) human body tissues: connective tissue (сполучна тканина), cuboid tissue 

(кубоподібна тканина), epithelium (епітелій);  
3) musculoskeletal system: abductor (абдуктор, відвідний м’яз), patella 

(колінна кашечка, надколінник), sternum (грудина);  
4) cardiovascular system: endocardium (ендокард), pericardium (перикард), 

ventricle (шлуночок);  
5) respiratory system: alveolus (альвеола), bronchus (бронх), phrenic nerve 

(діафрагмальний нерв);  
6) digestive system: anabolism (анаболізм), jejunum (тонка кишка), 

pancreatic (підшлунковий);  
7) endocrine system: medulla (кістковий мозок), pituitary (гіпофіз), steroid 

(стероїд);  
8) central nervous system: axon (аксон), dura mater (тверда мозкова 

оболонка), medulla oblongata (довгастий мозочок);  
9) senses system: conjunctiva (кон’юнктива), cornea (рогівка), sclera 

(склера);  
10) urinary system: cortex (кора), pelvis (ниркова лоханка), urethra 

(уретра);  
11) reproductive system: fallopian tube (маткова труба), testicle (яєчко), 

vulva (вульва).  
Another large subsystem is clinical medical terms, which always go closed 

with anatomical medical terms, but this group includes methods of prevention, 

examination, diagnosis, treatment, clinical specialties. In addition, Ukrainian 

scientists also include the names of diseases. We believe that for the international 

unification of medical terms, for the creation of an electronic thesaurus, the names 
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of diseases should be considered a separate subgroup, because given the foreign 

experience, it will have its own complex system of names and codes. Therefore, the 

clinical medical terms should be divided into such thematic groups:  

1) names of medical institutions and departments: surgical department 

(хірургічне відділення), pediatric department (педіатричне відділення), 
cardiology department (кардіологічне відділення); 

2) terms which indicate the methods of diagnosis of the patient:  

– general examination of the patient: blood pressure (артеріальний тиск), 

case history (історія хвороби), to measure the temperature (міряти температуру), 

to exam the patient (обстежувати хворого); 

– laboratory examination: blood test (загальний аналіз крові), excision 

biopsy (ексцезійна біопсія), semen analysis (спермограма); 

– X-ray examination: X-ray (рентгенограма); 
3) terms for the designation of medical processes:  

– patient treatment, general care for the patient: palpation (пальпація), 
probing (промацування, зондування), thermometry (термометрія); 

– operation: cardiac arrest (зупинка серця), cardiopulmonary resuscitation 

(серцево-легенева реанімація), cessation (зупинка, призупинення); 

– bleeding: bleeding (кровотеча), blockage (блокування, закупорка), blood 

transfusion (переливання крові);  

4) terms for surgical instruments and equipment: automated external 

defibrillator (автоматичний зовнішній дефібрилятор) , nanocamera 

(нанокамера), wedge-shaped implement (клиноподібний пристрій);  

5) terms that name traumatological concepts: ossification (окостеніння), 
pivot (опора, точка опори, стрижень), rupture (розрив), skeleton (скелет); 

6) oncological terms: lymphoma (лімфома), malignant (злоякісний), 
melanoma (меланома); 

7) terms that name the concept of obstetrics: foetus (плід, зародок, ембріон), 

placenta (плацента), puberty (статева зрілість); 
8) psychiatric terms: agoraphobia (агорафобія), aphasia (афазія), 

desensitization (повернення до нормального психічного стану);  
9) dietary terms: antioxidant (антиоксидант), cholesterol (холестерин), 

nutrient (поживна речовина), supplement (добавка); 
10) terms to denote nomenclature in nanotechnology: nanocrystalline 

material (нанокристалічний матеріал), nanorobot (наноробот), 3-D printer for 

human bones (3-D принтер людських кісток).  
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Another thematic group is medical terms of diseases names. Terms for the 

designation of diseases: 

1) diseases of the chest and chest organs: cyanosis (ціаноз, синюха), 

pneumonia (запалення легень, пневмонія), tracheitis (трахеїт); 
2) diseases of the abdominal cavity: anorexia (анорексія), duodenum ulcer 

(виразка дванадцятипалої кишки), gastritis (гастрит); 
3) diseases of the endocrine system: hypoglycaemia (гіпоглікемія), 

hypothyroidism (гіпотиреоз, зниження активності щитовидної залози) , 

ketoacidosis (накопичення кетонових тіл в тканині, які спричиняють ацитоз) ; 

4) diseases of the urinary system: nephritis (нефрит), pyelonephritis 

(пієлонефрит), struvite kidney stone (змішаний нирковий камінь); 

5) skin and venereal diseases: сhlamydial lymphogranuloma (хламідійна 

лімфогранульома), occupational acne (хронічне акне, прищ, запалення сальної 
залози), syphilis (сифіліс); 

6) diseases of the ear, throat, nose: labyrinthitis (лабіринтит), Meniere 

disease (хвороба Меньєра), otitis media (отит середнього вуха); 

7) eye diseases: cataract (катаракта), conjunctivitis (кон’юнктивіт), 

glaucoma (глаукома); 
8) nervous illnesses: Parcinson’s disease (хвороба Паркінсона); 

9) infectious diseases: coronavirus disease (коронавірус), measles (кір), 
tuberculosis (туберкульоз), varicella (вітряна віспа); 

10) diseases of the cardiovascular system: atherosclerosis (атеросклероз), 

coronary heart disease (ішемічна хвороба серця), thrombosis (тромбоз); 
11) diseases of the blood: anemia (анемія), erythroblastosis fetalis 

(еритробластоз, підвищена кількість червоних кров’яних  тілець у плоду чи 
новонародженої дитини), leukaemia (лейкемія).  

Separate branches of medicine are dentistry and pharmacy. It is natural that 

their terminology will be different from other thematic groups of medical terms. 

That is why we distinguish dental terms and pharmaceutical terms. 

The dental terms are divided into: 

1) anatomical dental terms: apical foramen (апікальний отвір), artificial 

crown (штучна коронка), taloncusp (кінчик зуба, який схожий на пташиний 
пазур); 

2) clinical dental terms (terms which indicate the methods of diagnosis of the 

patient, terms for the designation of medical processes, terms for surgical 

instruments and equipment): bite-wing X-ray (прикусна рентгенограма), occlusal 
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X-ray (оклюзійна рентгенограма), periapical X-ray (навколоверхівкова 
рентгенограма);  

3) dental diseases: gingivitis (запалення ясен, гінгівіт), glossitis (глосит), 
stomatitis (стоматит).  

The pharmaceutical terms are chemical elements and components, 

therapeutic effect of drugs, pharmacological class of drugs, etc. They also need 

their own specific research and study. Based on the research of G. P Khyrivska 

[Khyrivska 2018], the following thematic groups of pharmacological terminology 

should be formed:  

1) terms for the designation of names of drugs by pharmacological action: 

analgesic (анальгетик, знеболювальний препарат) , hypoglycemic 

(гіпоглікемічний препарат, протидіабетичний);  
2) terms to denote the names of chemicals: morphine (морфін), tungsten 

carbides (карбід вольфрама);  
3) terms to indicate the names of medicinal plants:  calendula (календула), 

hypericum (звіробій звичайний); 
4) terms to indicate the names of dosage forms: capsules (капсули), ointment 

(мазь), tablets (таблетки);  
5) terms to indicate the names of the routes of administration of drugs:  oral 

(пероральний), parenteral (парентеральний); 

6) terms to indicate the mechanism of absorption of drugs: passive diffusion 

(пасивна дифузія), facilitated diffusion (полегшена дифузія); 

7) terms to indicate the types of action of drugs: direct effect (пряма дія), 
local effect (місцева дія); 

8) terms to indicate the duration of the drug: long-term effect (тривала дія), 
short-term effect (короткочасна дія); 

9) terms related to the name of the dosage intended for treatment:  daily dose 

(добова доза), lethal dose (летальна доза); 
10) terms to denote the concepts of drug interaction with their simultaneous 

use: antagonism (антагонізм), synergism (синергізм);  

11) terms to indicate the types of side effects of drugs and complications:  

allergical reactions (алергічні реакції); 
12) terms for the designation of drugs for their effects on the human body: 

expectorant (відхаркувальний засіб); cardiotonic (кардіотонічний засіб); 
13) terms to indicate the names of rubber products, latex products, patient 

care items: catheter (катетер), probe (зонд); 
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14) terms for designating the names of consumer and transport containers, 

closures: ampoule (ампула), bottle (флакон); 
15) terms to denote the technological terminology of production processes, 

instruments and operations in the pharmaceutical industry: bactericidal filter 

(фільтр бактерицидний), tablet press (прес таблетковий).  

Other principles by which medical terms can be divided into groups are the 

frequency of usage and statement of meaning (the general medical terms and the 

medical terms used in the particular field) and the division of medicine (terms of 

cardiology, gastroenterology, gynecology, urology, otolaryngology, 

ophthalmology, traumatology, pediatrics, surgery and ect.). However, ou r proposed 

division of medical terms into the anatomical medical terms, the clinical medical 

terms, the medical terms of diseases names, the dental terms and the 

pharmaceutical terms is considered the most complete and accurate. It will 

contribute to the unification of medical terminology and, most importantly, will 

create a basis for an international electronic thesaurus.  

Conclusions. Medical terminology is a complex part of scientific vocabulary. 

The current stage of term formation is standardized. Terms are monosemantic, that 

is why there is a need for a multifaceted study of medical terms. The main purpose 

of the medical term is to organize scientific concepts, to convey scientific truths as 

accurately and as clearly as possible, to facilitate communication both between 

medical workers and patients. In the article, the medical terms are divided into five 

main groups: the anatomical medical terms, the clinical medical terms, the medical 

terms of diseases’ names, the dental terms and the pharmaceutical terms. The 

importance of medical terminology classification is obvious because it helps to 

compile dictionary, thesaurus and better understand the system of medical terms, 

their meanings. 

The study of semantics, structure of medical terminology of the beginning of 

the XXI century allows to qualitatively assess the functioning of medical terms in 

the modern space. Medical terminology as a set of interconnected elements requires 

permanent scientific studies to identify strengths and weaknesses  in 

communication, to create an effective program to improve the formation of the 

register of medical terms, to identify lingual patterns of influence on the linguistic 

society. 
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Актуальність дослідження зумовлено потребою комплексного розкриття 
граматичних засобів когезії в організації англійської мультимодальної літературної 
казки з позицій функційної парадигми сучасних мовознавчих студій та з урахуванням 
здобутків семіотики, наратології, текстолінгвістики, дискурсної стилістики. 
Об’єктом дослідження є контамінована когезія англійського мультимодального 
прозового тексту літературних казок Філіпа Арда. Предметом дослідження обрано 
граматичні засоби когезії у мультимодальній організації сучасних англійських 
літературних казок Філіпа Арда. Метою дослідження є вияв і характеризація 
структурно-семіотичних і наративних аспектів категорії когезії англійських мульти-

модальних літературних казок, що визначають її текстотвірний характер. 
Досягнення окресленої мети передбачає необхідність вирішення таких завдань: 

розробити семіотико-наративний підхід до аналізу граматичних засобів когезії в 
англійських мультимодальних літературних казках Ф. Арда;  проаналізувати 
вербальну й невербальну взаємодію складників контамінованої когезії в структурі 
аналізованих літературних казок; установити домінантні структурно-семіотичні й 
наративні риси творення контамінованої когезії у літературних казках. Наукова 
новизна одержаних результатів визначається тим, що вперше здійснено комплексний 
аналіз текстотвірної категорії когезії в сучасній англійській мультимодальній 
літературній казці з опертям на методологічну парадигму функціоналізму, котра 
охоплює структурно-семіотичний та наративний аспекти. 
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The relevance of the study is due to the need for comprehensive disclosure of 

grammatical means of cohesion in the organization of English multimodal literary fairy tales 

from the standpoint of the functional paradigm of modern linguistic studies and taking into 

account the achievements of semiotics, narratology, text linguistics, discourse stylistics. The 

object of research concerns the contaminated cohesion of the English multimodal fictional 

text of the literary fairy tales written by Philip Ardagh. The subject of the research deals with 

the grammatical means of cohesion in the multimodal organization of modern English 

literary fairy tales by Philip Ardagh. The aim of the study is to identify and characterize the 

structural, semiotic and narrative aspects of the category of cohesion of English multimodal 

literary fairy tales that determine its text-forming nature. Stated aim implies the need to solve 

the following tasks: to develop semiotic and narrative approach to the analysis of 

grammatical means of cohesion in English multimodal literary fairy tales by Philip Ardagh; 

to analyze the verbal and nonverbal interaction of the components of contaminated cohesion 

in the structure of the analyzed literary fairy tales; to establish the dominant structural, 

semiotic and narrative features of the creation of contaminated cohesion in literary fairy 

tales. The scientific novelty of the obtained results is determined by the fact that for the first 

time a comprehensive analysis of the text-forming category of cohesion in a modern English 

multimodal literary fairy tale based on the methodological paradigm of functionalism, which 

covers structural, semiotic and narrative aspects has been carried out. 

Key words: contaminated cohesion, English multimodal literary fairy tale, GeM 

model, iconic component, verbal component. 
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АНГЛИЙСКИХ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ СКАЗКАХ: 

ДИНАМИКА ПРАГМАТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

 

 

Карп Марта Андреевна, martha24@ukr.net 
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Национальный университет “Львовская политехника” 
 

 

Актуальность исследования обусловлено необходимостью комплексного рас-

крытия грамматических средств когезии в организации английской мультимодальной 
литературной сказки с позиций функциональной парадигмы современных языковед-

ческих исследований и с учетом достижений семиотики, нарратологии, тексто-

лингвистики, дискурсной стилистики. Объектом исследования является контамини-

рованная когезия английского мультимодального прозаического текста 
литературных сказок Филиппа Арда. Целью исследования является проявление и 
характеризация структурно-семиотических и нарративных аспектов категории 
когезии английских мультимодальных литературных сказок, определяющих ее 
характер. Достижения намеченной цели предполагает необходимость решения 
следующих задач: разработать семиотико-нарративный подход к анализу 
грамматических средств когезии в английских мультимодальных литературных 
сказках Ф. Арда; проанализировать вербальное и невербальное взаимодействие 
составляющих контаминированной когезии в структуре анализируемых 
литературных сказок; установить доминантные структурно-семиотические и 
нарративные черты контаминированной когезии в литературных сказках. Научная 
новизна исследования определяется тем, что впервые осуществлен комплексный 
анализ категории когезии в современной английской мультимодальной литературной 
сказке с опорой на методологическую парадигму функционализма, которая 
охватывает структурно-семиотический и нарративный аспекты. 

Ключевые слова: английская мультимодальная литературная сказка, вербаль-

ный компонент, жанрово-мультимодальная модель, иконический компонент, конта-

минированная когезия. 
 

Вступ. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими та практичними завданнями. У прагматичному 
просторі мова фіксує ставлення адресанта до дійсності, і той, хто користується 
мовою у процесі комунікативної діяльності: а) називає, б) вказує, в) виражає ці 
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відношення, а адресат сприймає і тлумачить ці смисли. Потрапляючи з лінійної 
системно-структурної площини у прагматичний простір, мовна одиниця виявляє 
нові, сутнісні для спілкування риси, ознаки, властивості [Формановская 2007, 
с. 42]. Мова є мультимодальною у плані вираження, оскільки їй властивий по-

тенціал фонології, графології та знака [Royce 2007, p. 17].  

Англійська мультимодальна літературна (далі АМЛК) казка Філіпа Арда є 
жанром літератури, в якому неузгодженість граматичних часів виконує прагма-

тичну функцію, що репрезентує контаміновану когезію між вербальним 
складником (далі ВС) та іконічним складником (далі ІС). Адресат інтерпретує 
кореляцію між узгодженими та неузгодженими граматичними часами в кон-

тексті усвідомлення прагматичного світу АМЛК [Schiffrin 2001, p. 791]. 

Неузгодженість граматичних часів сигналізує про встановлення прагматичних 
зв’язків між дорослим адресантом Філіпом Арда та адресатами молодшого віку. 
Адресант йде на поступки адресатові, заплющуючи очі на узгодженість 
граматичних часів, щоб відчути себе в “тарілці” дитячого адресата [Карп 2017, с. 
37–43].  

Аналіз останніх наукових публікацій з теми дослідження. Актуалізація 
граматичного значення часу провадить до висунення на перший план фігури 
мовця, стимулює увагу та зацікавленість адресата. Граматичний час є 
актуалізатором дієслова, що розмежовує його стан, процес і подію. Дієслову 
надаються певні функції, що розкривають його реальне значення в конкретному 
контексті. Дієслово – це центр синтаксеми, оскільки додаткова навантаженість 
дієслівних категорій особливо відчутна в художньому прозовому тексті 
[Кухаренко 1988, с. 51–53]. Узгодженість граматичних часів ґрунтується на об-

меженості дієслівних форм, що визначається за допомогою попередньої синтак-

семи АМЛК: граматична форма дієслова попередньої синтаксеми лімітує вибір 
граматичної форми дієслова в суміжній синтаксемі [Cook 1995, p. 30]. 

Прагматика тексту як специфічне відношення фіксує взаємини між суб’єктами 
текстової діяльності, адресантом й адресатом [Schiffrin 2001]. Зазвичай у 
прагматиці тексту враховано комунікативні інтереси адресата та зберігаються 
толерантні засади мовних взаємин [Royce 2007] на противагу художньому 
прозовому тексту сучасної англійської мультимодальної літературної казки Фі-
ліпа Арда [Карп 2017, с. 37–43]. 

Актуальність дослідження зумовлено потребою комплексного розкриття 
граматичних засобів когезії в організації мультимодальної літературної казки з 
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позицій функційної парадигми сучасних мовознавчих студій та з урахуванням 
здобутків семіотики, наратології, текстолінгвістики, дискурсної стилістики. 
Актуальність праці увиразнюється застосуванням структурно-семіотичного й 
наративного підходів до аналізу вербальних і невербальних граматичних засобів 
когезії з метою виявлення її текстотвірної специфіки на етапах формування і 
функціонування англійської мультимодальної літературної казки, системний 
опис текстотвірних механізмів якої дотепер перебував поза увагою лінгвістів. 

Об’єкт і предмет, мета, завдання та наукова новизна дослідження. 

Об’єктом дослідження є контамінована когезія англійського мультимодального 
прозового тексту літературних казок Філіпа Арда. Предметом дослідження 
обрано граматичні засоби когезії у комунікативно-прагматичній організації 
англійських мультимодальних літературних казок Філіпа Арда. Метою 

дослідження є вияв і характеризація комунікативно-прагматичних аспектів 
категорії когезії англійських мультимодальних літературних казок, що 
визначають її текстотвірний характер. Досягнення окресленої мети передбачає 
необхідність вирішення таких завдань: розробити семіотико-наративний підхід 
до аналізу граматичних засобів когезії в англійських мультимодальних 
літературних казках Ф. Арда;  проаналізувати вербальну й невербальну 
взаємодію складників контамінованої когезії в структурі аналізованих 
літературних казок; установити домінантні комунікативно-прагматичні риси 
творення контамінованої когезії у літературних казках. Наукова новизна 
одержаних результатів визначається тим, що вперше здійснено комплексний 
аналіз текстотвірної категорії когезії в сучасній англійській мультимодальній 
літературній казці з опертям на методологічну парадигму функціоналізму, котра 
охоплює структурно-семіотичний та наративний аспекти. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Проаналізуймо 
неузгодженість граматичних часів у надфразовій єдності (четвертий абзац, с. 94) 

АМЛК “The YeaR That It RaiNed Cows or That Well-Known Secret Door” (YIRC) 

[Ardagh 2009, p. 94–95]. У структурі змісту надфразової єдності розмежовуємо 
дві теми Jilly і the town funeral. У риторичній структурі надфразової єдності 
сегментні одиниці I was young, I do remember співвідносяться з першою темою; 
сегментна одиниця a big deal характеризує другу тему. ІС містить дві ілюстрації: 
мікроілюстрацію, пов’язану з теперішнім часом, та мезоілюстрацію, що 
стосується минулого часу. На мікроілюстрації зображено протагоніста Джілі 
Чітер, яка згадує похоронну процесію, що відбувалася, коли Jilly was very young. 
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Мезоілюстрація візуалізує власне спогади дівчинки з дитинства: велику по-

хоронну процесію у Ґрабтауні. Мікроілюстрація ідентифікує персонажа за допо-

могою мовного маркера – особового займенника I. Означений артикль the, що 
супроводжує словосполучення town funeral, вказує на похорон, зображений на 
мезоілюстрації. У структурі макету надфразової єдності ВС (катафора) передує 
ІС (постцедент). У лінгвістичній структурі надфразової єдності наявна неузго-

дженість граматичних часів Past Indefinite : : Present Indefinite : : Past Indefinite. 

На ілюстрації I do remember контамінує в I was very young, встановлюючи коге-

зію між неузгодженими граматичними часами в синтаксемі.         

 
Розгляньмо неузгодженість граматичних часів у надфразовій єдності 

АМЛК “The FaR FroM GReat Escape or The Light, the Switch and the Wardrobe” 
(FFGE) [Ardagh 2009, p. 12–13]. У структурі змісту надфразової єдності 
виокремлюємо тему the light house. У риторичній структурі сегментна одиниця 
the lantern room: the bulb, the great big lenses деталізує тему. Мезоілюстрація 
візуалізує другорядного персонажа доглядача маяка Ґарліка Гемпера (Garlic 

Hamper), який перебуває в ліхтарні, де знаходяться лампочка та великі лінзи, що 
на конкретний момент вийшли з ладу. Означений артикль the, що супроводжує 
light house, lantern room, bulb, great big lenses, виконує функцію мовного 
маркера, який сигналізує про наявність інформації, попередньо зображеної в ІС. 

У структурі макету надфразової єдності форма топографемного розміщення ВС 

корелює з формою ІС, що нагадує прямокутник, який символізує 
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невизначеність, тимчасовість та нестабільність, тобто тлумачить смисл 
синтаксеми Only now, of course, the lenses weren’t doing anything. У лінгвістичній 
структурі неузгодженість граматичних часів репрезентована прислівником часу 
now (Present Continuous) і дієсловом weren’t doing (Past Continuous) в останній 
синтаксемі надфразової єдності. Кореляцію між ВС та ІС доповнює 
топографеміка, що інтерпретує неузгодженість граматичних часів, яка 
ґрунтується на тривалості дії, сигналізуючи про наявність когезії між now і we-

ren’t doing у синтаксемі.   

 
Наведемо неузгодженість граматичних часів у надфразовій єдності (пер-

ший абзац, с. 34) АМЛК “HIGH in the Clouds” (HiC) [Ardagh 2005, p. 34–35]. У 
структурі змісту надфразової єдності ідентифікуємо тему Ratsy. У риторичній 
структурі надфразової єдності сегментні одиниці he wanders, I sees, you got us a 

good table, let’s eat описують дії антагоніста, які не віддзеркалені в ІС. Макро-

ілюстрація візуалізує спілкування між протагоністами Віралом і Вільгаміною з 
антагоністом Ретсі (Ratsy), що п’ють напої за столиком на задньому плані, та 
протагоніста Фроґо, який спостерігає за ними, за столиком з тарілкою їжі й на-

питком на передньому плані. Власну назву закладу CHOW DOWN і його правила 
NO LOW FLYING, PLEASE DO NOT STAMPEDE, виокремлені капіталізацією, ін-

тегровано в ІС. У структурі макету надфразової єдності ІС домінує над ВС за 
обсягом. У лінгвістичній структурі неузгодженість граматичних часів полягає у 
використанні Present Indefinite + Past Indefinite у межах останньої синтаксеми 

mailto:martha24@ukr.net


ISSN 2411-1562 

STUDIA LINGUISTICA, 2020. – Vol. 17 : 75-84 

 
 

___________________________ 

 
© Karp M. А. [Karp M. А.], martha24@ukr.net 

Grammatical Means of Contaminated Cohesion in English Multimodal Literary Fairy Tales: Dynamics Of 

Pragmatic Properties [Gramatychni zasoby kontaminovanoi' kogezii' v anglijs'kyh mul'tymodal'nyh literaturnyh 

kazkah: dynamika pragmatychnyh vlastyvostej] (in Ukrainian) 
 

82 

надфразової єдності. Граматичні помилки в синтаксемі I sees you got us a good 

table корелюють із зовнішнім виглядом та ім’ям антагоніста Ratsy, що вказують 
на його соціальне становище, якому властиве використання сленгу.         

 
Динаміка прагматичних властивостей граматичних засобів контамінованої 

когезії в тексті англійської мультимодальної літературної казки Філіпа Арда вка-

зує на домінування мікровкраплень (56%) на противагу мезовкрапленням (33%) 
та макровкрапленням (11%) (див. рис. 1). 

 
Рис. 1. Динаміка прагматичних властивостей граматичних засобів  

контамінованої когезії в тексті АМЛК 
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Висновки та перспективи подальших розвідок. У статті розроблено 

семіотико-наративний підхід до аналізу граматичних засобів когезії в 
англійських мультимодальних літературних казках Ф. Арда;  проаналізовано 

вербальну й невербальну взаємодію складників контамінованої когезії в 
структурі аналізованих літературних казок; установлено домінантні 
комунікативно-прагматичні риси творення контамінованої когезії у літературних 
казках. Динаміка прагматичних властивостей граматичних засобів контаміно-

ваної когезії в тексті АМЛК полягає у навмисному використанні поодиноких ви-

падків неузгодженості граматичних часів. Адресант Філіпа Арда, не узгоджуючи 
граматичні часи в межах певних синтаксем, закодовує їх інтерпретацію в зміст 
ІС та топографеміку ВС. Текст АМЛК містить постмодерністську гру з гра-

матичними правилами, яка вимагає від адресата усвідомлено брати участь у тво-

ренні гри значень. Адресат декодує інформацію, зчитуючи її зі знаків, відмінних 
від мови в тексті АМЛК. Казці Філіпа Арда властивий симбіоз казкового та при-

хованого філософського рівнів прочитання, тому адресат дитячого віку декодує 
інформацію, закладену на казковому рівні прочитання, на противагу дорослому 
адресатові, що “розшифрує” відмінні канали подання/сприйняття інформації на 
прихованому філософському рівні прочитання. Отже, АМЛК Філіпа Арда 
орієнтована на дитячого і дорослого адресата. 

Перспективою виконаного дослідження вважаємо залучення запропоно-

ваної семіотико-наративної інтерпретації контамінованих засобів когезії АМЛК 
Філіпа Арда із використанням GeM model у подальші текстолінгвістичні 
розвідки, які доцільно здійснювати на матеріалі інших категорій текстів 
різножанрової типології у вимірах новітніх лінгвостилістичних та дискурсних 
студій. 

Перелік умовних скорочень 

АМЛК – англійська мультимодальна літературна казка 

ВС – вербальний складник 

ІС – іконічний складник 
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Стаття присвячена дослідженню концепту БІЖЕНЕЦЬ/FLÜCHTLING у 
дискурсі нових медіа Німеччини у 2015 році, відзначеному найвищим рівнем шукачів 
притулку у державі. За результатами контент-аналізу визначено опозиційні 
наративи та тематичні групи лексичних маркерів, що представляють офіційну 
позицію та позицію громадянського суспільства (в контенті соціальних мереж). 
Дискурс-аналіз довів, що в інформаційному просторі Німеччини спостерігається 
«битва наративів» офіційних медіа, які впроваджують системну державну політику 
«Willkommenskultur» – доброзичливого ставлення до біженців, і соціальних мереж,що 
демонструють також й несприятливе ставлення до шукачів притулку – від 
критичного до суто негативного. Визнано, що концепт БІЖЕНЕЦЬ/FLÜCHTLING є 
дискурсоутворювальним як в офіційних, так і в неофіційних медіа Німеччини, де має 
опозиційні конотації, тим самим експлікуючи «битву наративів» і «війну дискурсів». 

Зроблено висновок щодо наявності єдиної державної комунікативної стратегії 
у питанні біженців й відповідної системної організації комунікацій офіційних нових 
медіа, що транслюють урядову позицію з орієнтацією на концептуальні каритини 
світу різних цільових аудиторій держави. 

Дослідження здійснювалося з використанням технології Великих даних (Big 
Data), що сприяло отриманню вірогідних результатів. 

Ключові слова: концепт, БІЖЕНЕЦЬ/FLÜCHTLING, контент-аналіз, дискурс, 
«битва наративів», нові медіа. 
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The article deals with the study of the concept REFUGEE/FLÜCHTLING in the 
discourse of the new media of Germany in 2015 – the year which was characterized by the 

highest level of asylum seekers in the country. Based on the results of the content analysis, 

the positional narratives and thematic groups of lexical markers representing the official 

position and the position of the civil society (in the social media content) have been defined. 

The discourse-analysis proved that in the German infosphere there is a "battle of narratives" 

between the official media which put into action a systemic government policy of friendly 

treatment of refugees – «Willkommenskultur», and social networks which also manifest an 
unfavourable attitude towards asylum seekers – from critical to totally negative. It has been 

established that the concept REFUGEE/FLÜCHTLING has a discourse-forming function in 

both official and unofficial media in Germany where it has negative connotations, thereby 

revealing the «battle of narratives» and the «battle of discourses». 
It has been concluded that there is a single government communication strategy in the 

issue of refugees and a corresponding system of organization of official new media 

communications which broadcast the government's position with a focus on conceptual 

worldviews of different target audiences of the country. 

The study was carried out using the Big Data technology, which contributed to 

obtaining of valid results. 

Keywords: concept, REFUGEE/FLÜCHTLING, content analysis, discourse, «battle of 
narratives», new media. 
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Статья посвящена исследованию концепта БЕЖЕНЕЦ/FLÜCHTLING в 

дискурсе новых медиа Германии в 2015 году, маркированным наивысшим уровнем 
искателей приюта в стране. По результатам контент-анализа определены 
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опозиционные нарративы и тематические группы лексических маркеров, которые 
представляют официальную позицию и позицию гражданского общества (в контенте 
социальных сетей). Дискурс-анализ продемонстрировал, что в информационном 
пространстве Германии наблюдается «битва нарративов» официальных медиа, 
которые внедряют системную государственную политику «Willkommenskultur» – 

доброжелательного отношения к беженцам, и социальных сетей, которые 
демонстрируют также и недоброжелательное отношение к искателям убежища – 

от критического до негативного. Концепт БЕЖЕНЕЦ/FLÜCHTLING является 
дискурсообразующим как в официальных, так и в неофициальных медиа Германии, где 
имеются негативные коннотации, эксплицирующие «битву нарративов» и «войну 
дискурсов». 

Сделан вывод о наличии единой государственной коммуникативной стратегии в 
вопросах беженцев и соответствующей системной организации коммуникаций 
официальных новых медиа, которые транслируют позицию правительства с 
ориентацией на концептуальные картины мира разных целевых аудиторий страны. 

Исследование осуществлялось с использованием технологии Больших данных 
(Big Data), что способствовало получению достоверных результатов. 

Ключевые слова: концепт, БЕЖЕНЕЦ/FLÜCHTLING, контент-анализ, дискурс, 
«битва нарративов», новые медиа. 

 

Вступ. Концепт БІЖЕНЕЦЬ – один із провідних маркерів сучасних 
викликів і гібридних загроз інформаційній безпеці держав. Його актуалізація 
зумовлена соціально-політичними факторами, зокрема «кризою біженців» у 
2015 році в Європі. Німеччина стала однією із найпривабливіших країн, куди 
спрямувалися численні потоки біженців. Необхідність вивчення проблеми 
біженства на матеріалі німецькомовних нових медіа за допомогою спеціальних 
лінгвістичних досліджень набуває дедалі більшої актуальності, оскільки 
дозволяє осмислити образ шукача притулку у мовній картині світу носіїв 
німецької лінгвокультури. Консцієнтальний вимір концепту 
БІЖЕНЕЦЬ/FLÜCHTLING досліджений крізь призму «битви наративів» у 

дискурсі нових медіа, що представляють як державну точку зору (державні 
медіа), так й позицію громадянського суспільства (соціальні мережі), а також 
«характеризуються масштабністю впливу на аудиторію, беруть участь у 
конструюванні особливої реальності» [Talbot 2007, р. 3].  

Наукові розвідки щодо концепту БІЖЕНЕЦЬ малочисельні. У Німеччині 
сутність поняття БІЖЕНЕЦЬ висвітлювали К. Беке [Böke 1996, р. 131-210], 

Д. Шульце [Schulze 1987, р. 2], в Австрії – у межах критичного дискурс-аналізу 
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до цієї проблеми зверталася Р. Водак [Wodak 1993]. Ґрунтовно концепт 
БІЖЕНЕЦЬ/FLÜCHTLING у німецьких медіатекстах висвітлено у наукових 
працях Ю. Мальцевої [Мальцева 2016, с. 29-43], М. Галлера [Haller 2017; 2019] 

та дослідницькими командами проєктів «Otto Brenner Stiftung» [Fengler, Kreutler 

2020; Otto Brenner Stiftung] та «More in common» [Einstellungen gegenüber … 
2017]. 

Обʼєктом аналізу є концепт БІЖЕНЕЦЬ у дискурсах нових медіа 
Німеччини.  

Предметом дослідження є вивчення результатів аналізу деталізації 
контенту на матеріалі сайтів і соціальної мережі Фейсбук Німеччини 
(Süddeutsche Zeitung, Der Tagesspiegel, Stuttgarter Zeitung, Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, Zeit Online, Der Spiegel, Tagesschau, Bild, Welt-online, Berliner Zeitung) за 
2015 рік, оскільки цей період відзначений найбільшою кількістю інформаційних 
повідомлень стосовно біженців. За цей час зафіксовано 17722 публікацій за 
темою. Оскільки емпіричний матеріал отримано за результатами контент-аналізу 
із використанням технологій Big Data, паспортизувати його не вдається за 
можливе.  

Мета цієї статті – дослідити концепт БІЖЕНЕЦЬ у дискурсах нових медіа 
Німеччини крізь призму «боротьби дискурсів».  

Завдання: деталізувати контент сайтів і соціальної мережі; визначити 
тематичні групи лексичних маркерів; сформувати опозиційні наративи. 

Наукова новизна цієї розвідки полягає у визначенні опозиційних 
наративів, когнітивною основою яких є концепт БІЖЕНЕЦЬ у німецькомовних 
нових медіа, що сприятиме аналізу фрагментів національних концептуальних 
картин світу.  

Методи дослідження: вивчення дискурсу нових медіа здійснено за 
допомогою формальних методів дослідження великих даних (Big Data) та 
методу критичного дискурс-аналізу. Формальні методи дослідження великих 
даних (Big Data) забезпечили пошук повідомлень за темою біженства у 
глобальній мережі; відстежування інформаційних потоків, наративів, подій, 
тенденцій; вивчення динаміки публікацій. Критичний дискурс-аналіз сприяв 
визначенню системи наративів, де позиціонований концепт БІЖЕНЕЦЬ, та 
меседжів, що транслюються на різні цільові аудиторії, урядову та неофіційну 
позиції щодо питання біженства.  

mailto:anrianna1972@gmail.com


ISSN 2411-1562 

STUDIA LINGUISTICA, 2020. – Вип. 17: 85-99 

 
 

___________________________ 

 
© Мільо А. В. [Мильо А. В.], anrianna1972@gmail.com 

Концепт БІЖЕНЕЦЬ у дискурсах нових медіа (на матеріалі німецьких офіційних медіа і соціальних мереж) 
[Концепт БЕЖЕНЕЦ в дискурсах новых медиа (на материале немецких официальных медиа и социальних 

сетей)] (Українською / На укр. яз.) 
 

89 

У цьому дослідженні використано терміни наратив і меседж. 
Використання їх у доктринальних документах України [Військова доктрина 
України 2015; Доктрина інформаційної безпеки, 2017] є свідченням прикладного 
використання лінгвістичних знань у сфері забезпечення національної безпеки 
держави. Під наративом розуміємо «спеціально підготовлений текст, 
призначений для вербального викладення у процесі стратегічних комунікацій з 
метою інформаційного впливу на цільову аудиторію» [Доктрина інформаційної 
безпеки, 2017]. Термін меседж сьогодні представлено в словниках Національної 
академії наук України. Так, «Новітній онлайновий словник української мови» 
[Новітній онлайновий словник … 2013-2018], що продовжує лексикографічні 
традиції «Академічного тлумачного словника української мови» [Академічний 
тлумачний … 1970-1980], визначає меседж як «а) ключовий смисл якої-небудь 
комунікації, суть сказаного чи того, що має бути сказано, донесено; б) що-

небудь висловлене непрямо, через вчинки, дії, посередників, але зміст чого 
достатньо зрозумілий для адресата та зацікавлених осіб; сигнал, знак» [Новітній 
онлайновий словник … 2013-2018]. 

Результати дослідження та їх обговорення. У масмедійному дискурсі 
представлена неофіційна точка зору й просуваються меседжі неприйняття та 
агресії по відношенню до втікачів. Одна з причин виникнення такої 
дискурсивної ситуації має лінгвокогнітивний характер і полягає у незбігу 
кодових систем біженців і громадян приймаючої країни – метаінформаційних 
знань, що «представляють собою, головним чином, засоби, необхідні людині для 
отримання або передачі інформації» [Йокояма 2005, с. 40].  

Контент-аналіз довів, що 91 % повідомлень офіційних медіа присвячено 
впровадженню офіційної позиції щодо питання біженства й має позитивну 
конотацію, 9 % – проблемним питанням щодо прийому та адаптації біженців: ці 
повідомлення мають негативну конотацію.  

Виявлено, що державна стратегія щодо біженців має системне 
лінгвопраматичне оформлення. 

1. Кожний крок державної стратегії супроводжується певним наративом, 
спрямованим на формування сприятливого ставлення з боку різних цільових 
аудиторій до біженців: людиноорієнтоване втілення державної стратегії: 
(наратив «Притулок в Європі – якщо, як, коли, де?» – «Asyl in Europa – wenn, 

wie, wann, wo?»); регіональний підхід до вирішення питання прийому та 
адаптації біженців (наратив «Берлін біженців» – «das Berlin der Flüchtlinge»); 
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готовність прийняти велику кількість біженців (наративи «Такої великої 
кількості біженців не було ще з часів війни» – «So viele Flüchtlinge wie seit dem 
Krieg nicht mehr»; «Хвиля ще тільки попереду» – «Welle kommt erst noch»); 

вивчення біженців як дискурсивної спільноти (наратив «Хто, власне, до нас 
приходить?» – «Wer kommt da eigentlich zu uns?») з метою їх адаптації до 
життя в Німеччині (наратив – «Прибувати, вчитися, орієнуватися» – 

«Ankommen, lernen, orientieren»); просвітництво громадян Німеччини (наратив 

«Громадяни знають про біженців і притулок замало» – «Bürger wissen zu 
wenig über Flüchtlinge und Asyl»).  

2. Наратив «Ми це подолаємо» («Wir schaffen das») демонструє 
згурованість нації у питанні допомоги біженцям у подоланні пов’язаних з цією 
ситуацією проблем. Його вербалізують як офіційні медіа: «Einig über Hilfe für 
Flüchtlinge»; «Mehr für Flüchtlinge tun»; «Kümmern im Akkord um Asylbewerber»; 
«Gemeinsam für Flüchtlinge»; «Im Namen der Flüchtlinge»; «Offenes Herz für 
Flüchtlinge»; «Eine Welle der Hilfsbereitschaft für Flüchtlinge»; «Sorge: Flüchtlinge 
haben Priorität»; «im Namen der Menschlichkeit»; «Rettet die Flüchtlinge»; 
«Flüchtlinge keine Katastrophe»; «Deutschland empfängt Tausende Flüchtlinge an 
den Bahnhöfen»; так і відомі особистості «Ein Bundestagsabgeordneter nimmt 

Flüchtlinge auf»; «Sarah Connor nimmt Flüchtlinge auf». Наратив «Wir schaffen 

das» базується на концептах КОЛО СВОЇХ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, що 
позиціонуються як складові німецької ідентичності. Ці концепти є 
дискурсоутворювальними як у повідомленнях офіційних медіа, промовах 
перших осіб, так і в соціологічних дослідженнях, де концепт БІЖЕНЕЦЬ має 
дискурсоутворювальний статус. Так, в дослідженні проєкту «More in Common» 
[Einstellungen gegenüber … 2017, р. 70] зазначено, що «німецьке населення є 
одним із найдружелюбніших в Європі по відношенню до мігрантів. Їх почуття 
відповідальності перед людьми, які шукають захист від війни, конфліктів і 
переслідувань є однозначним, і для багатьох це почуття відповідальності 
пов’язується із німецькою ідентичністю». Концепт ІСТОРИЧНА І 
ГУМАНІТАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД БІЖЕНЦЯМИ (HISTORISCHE 
UND HUMANITÄRE VERANTWORTUNG GEGENÜBER FLÜCHTLINGEN) став 
дискурсоутворювальним у промові на честь до Дня біженця 20 червня, 
Федерального міністра Томаса Маіціере. «Gerade wir Deutschen wissen, welches 
menschliche Leid hinter jedem einzelnen Flüchtlingsschicksal steckt, denn wir haben 
es damals selbst erfahren, und wir haben es anderen Menschen zugefügt. Daraus 
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erwächst eine besondere historische und humanitäre Verantwortung gegenüber 
Flüchtlingen. Ich freue mich über die von einem breiten gesellschaftlichen Konsens 
getragene Hilfsbereitschaft in Deutschland» (Саме нам, німцям, відомо, яке 
людське страждання криється за кожною окремою долею біженця, оскільки ми 
самі пережили це у минулому, і ми самі також спричинили його й іншим 
людям. Як наслідок цього, виникає особлива історична і гуманітарна 
відповідальність перед біженцями. Я радітиму, якщо буде досягнуто 
широкого консенсусу в суспільстві, що базується на готовності допомогти в 
Німеччині) [Deutschland übernimmt … 2014]. Концепт ІСТОРИЧНА І 
ГУМАНІТАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД БІЖЕНЦЯМИ актуалізує 
офіційну позицію Німеччини щодо біженців. 

3. Концепт ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ входить у концептосферу БІЖЕНЕЦЬ і 
є ключовим для протиставлення німецької концептуальної картини світу й 
концептуальних картин світу країн ЄС та США, які постають у дискурсах щодо 
біженців. Показовим лінгвокультурним фактом є перелік країн, що Німеччина 
звинувачує у неполіткоретному ставленні до біженців (Угорщина, Чехія, 
Великобританія, США, Італія, Македонія, Туреччина, Словенія, Австрія, країни 
Балтії, Словаччина, Норвегія, Данія, Греція, Польща). Найчастотнішими 
лексемами, що використовують офіційні медіа для опису ставлення інших країн 
до біженців, є лексеми негативної конотації, що відносяться до таких 
тематичних груп:  

− «застосування сили проти біженців» (48 %): Auf Flüchtlinge wird vorerst 

nur verbal geschossen; Ungarische Polizei setzt Tränengas gegen Flüchtlinge ein; 
Serbien wirft Ungarn «brutales Vorgehen» vor; Ungarn setzt Wasserwerfer und 

Tränengasgegen Flüchtlinge ein; Mazedonische Polizei setzt Tränengas gegen 

Flüchtlinge ein; Ungarn will Flüchtlinge internieren und notfalls einsperren; 

Slowenien will Flüchtlinge mit Armee stoppen; Türkische Polizei hält Flüchtlinge 
auf; 

− «відмова приймати біженців» (31 %): Ungarn nimmt keine Flüchtlinge 
mehr auf; Ungarn baut Zaun an der kroatischen Grenze; Zeman: Niemand hat 

Flüchtlinge eingeladen; Eine Nation macht die Tür zu; Dänische Asylreform trifft 

Flüchtlinge hart; Amerika will keine Flüchtlinge aufnehmen; Trump will Flüchtlinge 
nach Syrien zurückschicken; Balkanstaaten weisen viele Flüchtlinge ab; Frankreich 

fordert Aufnahmestopp für Flüchtlinge; Innenpolitiker der Union wollen Flüchtlinge 
abweisen; Norwegen plant schärferes Asylrecht; 
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− «заклики до виселення біженців» (12 %): Ungarn wirft Flüchtlinge aus 
den Städten; Wir wollen diese Menschen nicht haben; 

− «загострення відносин між Німеччиною та іншими країнами через 
питання біженців» (9 %): Orbán wirft Berlin «moralischen Imperialismus» vor; 
Streit über Flüchtlinge zwischen Berlin und Wien wird schärfer; De Maizière 
kritisiert Verhalten Österreichs. 

4. Про наявність єдиної комунікативної стратегії щодо толерантного 
ставлення до біженців свідчить розгалуженість поняттєвої парадигми: 

➢ впровадження медіаосвіти офіційними медіа на основі актуалізації 
різниці між лексемами-вербалізаторами концепту БІЖЕНЕЦЬ: Vertriebene und 

heutige Flüchtlinge nicht vergleichbar; Auswanderer und Einwanderer; Hier endet 

das Gendern (через відсутность у нім. мові жіночого роду для слова 
«біженець»); Die Zahl der Flüchtlinge und Vertriebenen aufgrund kriegerischer 

Auseinandersetzungen und politischer Verfolgung ist weltweit so hoch wie seit dem 

Zweiten Weltkrieg nicht mehr; 

➢ наявність розгалуженої системи тематичних груп щодо соціальної 
адаптації біженців – ще одне свідчення впровадження планомірної державної 
стратегії: Merkel fordert schnelle Integration der Flüchtlinge (Меркель вимагає 
швидкої інтеграції): 

➢ «інтеграція»: Integriert durch die Arbeit; Wirtschaft: Flüchtlinge 
schneller integriere; Ein Integrationskurs für Flüchtlinge; Ländliche Regionen für 
Flüchtlinge attraktiv machen; 

➢ «правове врегулювання статусу біженців»: Das neue deutsche 

Asylrecht; Zweites Asylpaket bald im Kabinett; Integrationsvereinbarung für 
Flüchtlinge (CDU-Bundestagsfraktion beschließt Maßnahmenkatalog mit Rechten 
und Pflichten); 

➢ «забезпечення соціальних потреб»: Ein Sozialpädagoge für 90 
Flüchtlinge; Dolmetscher und Ärzte benötigt; Fahrscheine und Kultur für 
Flüchtlinge; Klinikum versorgt Flüchtlinge,Winterkleidung für Flüchtlinge; 
Flüchtlinge gezielt unterstützen; Bischof: Kirchen für Flüchtlinge öffnen; Fast ein 

Fünftel mehr Flüchtlinge beziehen Hartz IV; 

➢ «фінансова допомога біженцям»: Geld vom Bund für Flüchtlinge 
aufgeteilt; Kommunen bekommen mehr finanzielle Hilfen für Flüchtlinge; 
Milliarden für die Flüchtlinge; Schon elf Millionen Euro für Flüchtlinge in diesem 
Jahr; Bundesländer rechnen mit 17 Milliarden Ausgaben für Flüchtlinge; 
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➢ «центри для надання допомоги біженцям»: «Welcome-Center» für 
Flüchtlingе; Online-Wegweiser für Flüchtlinge; 

➢ «необхідність психологічної допомоги для біженців»: Vom Traum zum 

Trauma; Angst vor Bomben im Boden; Flucht ins vermeintliche Paradies; Jeder 

Deutsche hat ein Haus – in der Vorstellung der Flüchtlinge; Ausbruch aus der 
Hoffnungslosigkeit; Mindestens die Hälfte der Menschen ist psychisch krank; Not 

und Enttäuschung treiben Albaner nach Deutschland; Sie wollen nicht mehr 

kämpfen; Flüchtlinge fühlen sich im Stich gelassen; 

➢ «соціальні проєкти для біженців»: Fußball braucht keine Sprache; 

Verhaltensregeln für Flüchtlinge; Für den Sport und für Flüchtlinge; Ausstellung 

für Flüchtlinge; Hessische Künstler spielen für Flüchtlinge; Internetseite zum 

Thema Sport für Flüchtlinge; 
➢ «центри надання підтримки і допомоги біженцям»: Jeder Zweite ist 

traumatisiert; Anwälte für Flüchtlinge; 
➢ «робочі місця для біженців»: Arbeit für die Flüchtlinge; Flüchtlinge 

sollen arbeiten dürfen; IHK-Präsident sieht Flüchtlinge als Chance; Opel will 

Flüchtlinge ausbilden; Flüchtlinge sollen im sozialen und ökologischen Bereich 

arbeiten; Flüchtlinge in den Freiwilligendienst; Flüchtlinge für den Arbeitsmarkt; 
Flüchtlinge sind in Familienunternehmen gefragt; Wie Flüchtlinge anderen 
Flüchtlingen helfen; Flüchtlinge können Flüchtlingshelfer werden; 

➢ «освіта і навчання біженців»: Flüchtlinge zügig beschulen; 120 Lehrer 

werden für Flüchtlinge qualifiziert; Mentoren für Flüchtlinge; IT für die 
Flüchtlinge; Flüchtlinge sollen Rechtsstaat kennenlernen; Berufsbildung für 
Flüchtlinge; Ohne Zertifikate an die Uni; 

➢ «позитивний вплив біженців на економіку Німеччини»: Die 

Flüchtlinge und der Arbeitsmarkt: Können Asylbewerber einen Beitrag zur 

Bekämpfung des Fachkräftemangels leisten?; Drücken die Flüchtlinge unsere 

Löhne?; Holzindustrie: Aufschwung durch Flüchtlinge; Flüchtlinge verändern die 
Wirtschaftsstruktur. 

4. Проблемні питання щодо прийому та адаптації біженців в офіційних 
медіа представлені наративами, що транслюють стурбованість щодо 
радикалізації суспільства навколо цього питання 

− «Чому деякі люди не хочуть приймати біженців?» («Warum manche 

Menschen keine Flüchtlinge aufnehmen wollen»). Цей наратив реалізується двома 
меседжами – «агресія проти біженців зростає» (Anschlag auf geplante 
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Asylunterkunft in Sachsen; Europas neuer Eiserner Vorhang; Sorge vor 

Antisemitismus wächst; Nachbarn als Täter; Bis zu 30 Unbekannte überfallen 
Asylbewerber mit Baseballschlägern) і «агресія проти біженців має бути 
засуджена» (Rechtsstaat gegen Ausländerhass; Übergriffe auf Flüchtlinge sind 

widerwärtig; Maas verurteilt Ausschreitungen gegen Flüchtlinge; In welchem Fall 

ermittelt der Generalbundesanwalt?; 35 Verletzte nach Angriff mit Pfefferspray; 

Merkel warnt vor neuem Rechtsterrorismus; Straftaten gegen Flüchtlinge nehmen 

stark zu; Mehr Angriffe auf Flüchtlinge; Flüchtlinge in Heidenau verletzt); 

− «Біженці – це ноша чи благо для Німеччини?» («Flüchtlinge – Last 

oder Segen für Deutschland?»). Цей наратив представлений трьома меседжами – 

«чиновники винні у бюрократичному ставленні до біженців» (Wie unflexible 

Bürokraten Hilfe für Flüchtlinge blockieren; FDP warnt vor Überforderung durch 

Flüchtlinge; Kampf um den Mindestlohn für Flüchtlinge); «біженці – серйозне 
навантаження на економічну систему Німеччини» (Arbeitslosigkeit steigt; 

Sozialsysteme leiden; Kommunen fehlen 370.000 Plätze für Flüchtlinge; Städte 
rechnen mit Schulden für Flüchtlinge; 300.000 Flüchtlinge ohne Asylantrag in 

Deutschland; Kosten für Flüchtlinge verdoppeln sich; Flüchtlinge kosten das Land 

600 Millionen Euro; Sechs Milliarden Euro mehr für Flüchtlinge; 500 Millionen 

Euro für Integration); «біженці не хочуть адаптуватися до життя в Німеччині» 
(Viele Flüchtlinge nicht für Arbeitsmarkt qualifiziert; 70 Prozent der Flüchtlinge 
brechen Ausbildung ab; Viele Flüchtlinge beenden Lehre vorzeitig; Bauindustrie 

warnt vor «Blauäugigkeit»; Bitte sprechen Sie Deutsch!); 

− «Неповнолітні біженці: що з ними робити?» («Minderjährige 

Flüchtlinge: was macht man mit denen?»). Цей наратив представлений 
меседжами «неповнолітні біженці – серйозна соціально-правова проблема» 
(Bayern schlägt Alarm wegen minderjähriger Flüchtlinge; Gastfamilien für junge 
Flüchtlinge gesucht; Unruhe unter Jugendlichen; Unicef: Hälfte der Flüchtlinge in 

Syrien Kinder; Kindheit im Wartezustand; Wachsende Zahl minderjähriger 
Flüchtlinge; Die Problemen haben sich massiv verschärft; Bedrohung wegen einer 

Banane) і «держава повинна опікуватися адаптацією неповнолітніх біженців» 
(Unterstützung für unbegleitete Jugentliche auf der Flucht; Hilfen für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge; Schutz und Förderung von minderjährigen Flüchtlingen; 

Schutz für Kinder auf der Flucht; Betreuung von unbegleiteten minderjährigen 

Flüchtlingen; Theaterprojekt mit jungen Flüchtlingen; Umweltbildung mit 
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unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen; Hilfsbedürftige «Flüchtlingskinder» und 

Ankerkind. 

Отже, наративи негативної конотації, що представлені в офіційному 
масмедійному дискурсі, містять меседжі, які ставлять проблему, і меседжі, що 
пропонують її вирішення. Таким чином, загальна державна стратегія щодо 
біженців має системне впровадження. 

У дискурсі соціальних мереж, навпаки, 65 % наративів мають негативну 
конотацію і організують дискурси, опозиційні офіційним. 

Носії лінгвокультури Німеччини сприймають шукачів притулку як 
економічних біженців, які шукають вигоди, та не вважають їх постраждалими 
внаслідок військових дій, про що свідчать такі меседжі: Wirtschaftsflüchtlinge 
brauchen wir nämlich keine; unsere Hilfe und Solidarität sollte den 

Kriegsflüchlingen zukommen; kommen aus wirtschaftlichen Gründen nach 

Deutschland; Wirtschaftsflüchtlinge sollten hier bei uns keinen Platz haben; wir 

benötigen Platz für Kriegsflüchtlinge; die sollten es mal arbeiten in ihrem eigenen 

Land versuchen und nicht hier bei der Arge anstehen und Hand aufhalten. 

Наратив «Чому ми повинні платити і піклуватися про економічних 
біженців?» (Warum sollten wir auch weiter für Wirtschaftsflüchtlinge bezahlen 
und sorgen?) демонструє стурбованість через додаткові витрати за рахунок 
місцевого населення: Man erwartet, dass hier Milch und Honig fließen; Aber für 
diese werden Milliarden rausgeschmissen, das normalerweise den DEUTSCHEN 

gehört; wir dürfen wieder mal zahlen!; in die Armut geraten sind; die Mieten 

steigen; die Lebenshaltungskosten steigen und die Gehälter sind nicht mehr 
ausreichend; auch die Renten werden immer geringer ausfallen; Dafür wird ne 

menge Geld ausgegeben und wir dürfen wieder mal zahlen!; Und der nächste Winter 
kommt bestimmt, nur die Frage, ob vor oder nach der Steuererhöhung; Deutschland 

schafft sich аb. 

Хаотичне прибуття великої кількості біженців, які негативно впливають на 
процеси в країні, представлено наративом «Бідна Німеччина» («Armes 
Deutschland»): Meine Eltern hatten wie viele andere geholfen Deutschland in den 

Nachkriegsjahren mit aufzubauen, und würden sich im Grabe umdrehen; Was aus 

unserer einst so schönen Heimat geworden ist; Warum wird das Grundgesetz mit 

Füßen getreten?. 

Носії німецької лінгвокультури негативно сприймають небажання 
біженців інтеґруватися, що виражено наративом «Не хочуть підлаштовувати 
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своє життя до встановлених у Німеччині правил» («Sich einem Leben in 
Deutschland zu den hier geltenden Rechten nicht anschließen wollen»): Wer sich 

nicht benehmen kann, hat egal in welchem Land, nix verloren!!!; Es sind einige 

Tiere darunter!!!; Kann die Integration von so vielen Menschen aus fremden 

Kulturkreisen gelingen?; Rechtsstaatlichkeit gilt doch für alle, oder sind die 

Menschen in Deutschland vor dem Gesetz nicht mehr gleich?. 

Наратив «Закрити кордони» («Grenzen zu») демонструє радикальну 
налаштованість носіїв німецької лінгвокультури щодо вирішення проблеми 
біженства і представлений двома меседжами – «встановити контроль на 
кордонах» (Grenzkontrollen wieder einführen und gar nicht erst reinlassen; 

unkontrolliert alle Flüchtlinge aufnehmen; Grenzen dicht und Schluss; Illegal bleibt 

illegal und darf nicht einfach hingenommen werden) і «видворення з країни» 

(konsequente Umsetzung der Abschiebung; Schickt die in die Wüste; Die haben hier 

nix verloren und sollten gleich wieder zurückgeschickt werden). 

Наратив «Хто сіє зброю, той пожинає біженців!» («Wer Waffen sät 
erntet Flüchtlinge!») демонструє звинувачення у причинах біженства – військові 
конфлікти у країнах міграції, куди продають велику кількість зброї: Verkauft 

weniger Waffen ins Ausland!; Europa und Amerika sollen aufhören denen Waffen in 
die Hand zu drücken. 

Крім того, в дискурсі соціальних мереж впроваджуються наративи, що 
демонструють критичне ставлення до уряду і представлені такими меседжами: 

− наратив «Коли уже нарешті хто-небудь затормозить уряд?» («Wann 

endlich bremst jemand die Regierung?») вербалізується такими меседжами: Noch 

nicht genug Migranten?; wenn deutsche Regierung einen klaren Plan hätte!; Das 

verpufft bei der Obrigkeit sowieso ungehört... Wir haben doch eh nichts zu melden 

bei denen... Demokratie gibt es in Deutschland schon lange nicht mehr; Kritisiert 

doch mal lieber die Bundesregierung; Durch Goldman & Sachs werden aktuelle 

Regierungen geschützt, im Interesse der Banken gehalten. Mit 

Flüchtlingen/Eindringlingen lasst sich gutes Geld verdienen... Organhandel, 

Menschenschmuggel, Versorgung, Bau von Lagern, Unterkünfte, Mediziner, 
Lebensmittelhersteller usw. jeder verdient mit Ware Mensch; 

- наратив «спонукання до дій і заклики до супротиву» («Wir müssen 
anfangen zu kämpfen») підтверджується такими меседжами: Das Deutsche Volk 

darf sich das nicht länger gefallen lassen; Diese Merkel ist nicht mehr Herr der 

Lage, die muss unbedingt gestürzt werden; Die Massen von Menschen bewirken was, 
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die Flüchtlinge zeigen es doch. Sind wir denn Dumm? Wir können das doch 
auch!!!; Wenn das «deutsche Volk» nicht schnellstmöglich aufsteht, auf die Straße 
geht, nimmt das ein schlimmes Ende! Es ist nur traurig; 

- наратив «уряд недостатньо опікується соціально незахищеними людьми, 
а приділяє більше уваги біженцям» (Für Deutsche ist kein Geld da. Dafür wird ne 
menge Geld ausgegeben) представлений такими меседжами: es sind noch genug 

arme Menschen in Deutschland, die geholfen werden müssen und wenn das läuft, 
dann kann man über Flüchtlinge nachdenken; Was tun Sie denn für deutsche 
Оbdachlose? Für deutsche Rentner? Oder für die vielen deutschen hungernden 

Кinder?; Wenn deutsche Obdachlose erfrieren, von Ratten angefressen werden, oder 

von euren Schätzchen angezündet werden, kümmert ihr euch um die auch?;  

- «прийняття біженців – політичний піар» (Aufnahme der Flüchtlinge ist 
die politische PR): was unsere Politik uns zumutet; es Wählerstimmen kosten 

könnte. 
Наратив «Біженці – загроза національній безпеці» («auf Dauer unsere 

Sicherungssysteme unterwandern») представлений такими меседжами: Das sind 

keine Flüchtlinge, sondern Eindringlinge; Unsere Zukunft wird von Angst bestimmt; 

Es wird keine Zukunft mehr gebe hier; Der IS hat angekündigt, mit dem 
Flüchtlingsstrom Dschihadisten nach Deutschland zu schleusen; Unkontrolliertе 
strömen derzeit Asylbewerber nach Deutschland, die nicht einmal mehr registriert 

werden können. Zu Recht warnt Friedrich deshalb auch vor IS-Terroristen und 

islamistischen Schläfern, diese eingeführten «Menschenwaffen» entwickeln ihre 

notwendigen Emotionen zur Durchführung ihrer Aufgabe. 
Таким чином, дискурс-аналіз наративів офіційних медіа, де 

позиціонується концепт БІЖЕНЕЦЬ/FLÜCHTLING, дозволяє зробити висновок 
щодо наявності єдиної державної комунікативної стратегії у питанні біженців й 
відповідної системної організації комунікацій. В інформаційному середовищі 
концепт БІЖЕНЕЦЬ/FLÜCHTLING є дискурсоутворювальним в офіційних і 
неофіційних медіа Німеччини, де набуває конфронтативних конотацій, тим 
самим експлікуючи «битву наративів» і «війну дискурсів». 
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ПРАГМАТИЧНІ ЗНАЧЕННЯ МОВНОГО РЕПЕРТУАРУ СЛІДЧОГО В 
ДИСКУРСІ ДОПИТУ 
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У статті розглядається актомовленнєва специфіка мовлення слідчого у 

конфліктних та конкурентних інтеракціях «слідчий – підозрюваний / 
обвинувачуваний» у допитах на стадії досудового слідства. Матеріалом 
дослідження слугували транскрипти допитів у відділеннях поліції Великої Британії . 
Для мовлення слідчого як ініціатора спілкування і представника інституту 
характерним є застосування як прямих, так і непрямих мовленнєвих актів, що 
позбавлені особистісних конотацій і сприймаються допитуваною особою як типові 
моделі комунікативної поведінки: непрямих директивів з метою уникнення актів 
прямої імпозиції, які представлені у формі квеситивів з вімперативами і маркерами- 

хеджами для пом’якшення директивної ілокуції, інфінітивними зворотами Complex 
Object (складний додаток); умовними реченнями, модальними дієсловами з функцією 
логічного висновку, питально-заперечними і розділовими питаннями. Прямі акти 
директивів не сприймаються як акти, загрозливі для «обличчя» їхнього адресата 
(“face-threatening acts”), а реалізують пряму стратегію ввічливості “on-record”, 
оскільки сприймаються як частина інституційних вимог в інтеракції слідчий-

допитуваний. Маніпулятивні прийоми слідчого в разі саботажу і 
псевдоспівробітництва з боку допитуваного реалізуються мовленнєвими актами 
директивної ілокутивної сили із структурними показниками репрезентативів 
(констативів), інвективними актами у формі репрезентативів, що провокує 
співрозмовника до викладу обставин злочину. 

Ключові слова: дискурс допиту, прямий і непрямий мовленнєвий акт, 
мовленнєвий вплив, обвинувачений, підозрюваний, слідчий  
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The article considers the act-speech specifics of the investigator's speech in conflict 

and competitive interactions "investigator - suspect/accused" in interrogations at the stage 

of pre-trial investigation. The study was based on transcripts of interrogations at police 

stations in the United Kingdom. The speech of the investigator as the initiator of 

communication and the representative of the institute is characterized by the use of both 

direct and indirect speech acts, devoid of personal connotations and perceived by the 

interviewee as typical models of communicative behaviour: indirect directives to avoid acts 

of direct impression, imperatives and hedge markers to mitigate directive allocation, 

objective with the infinitive constructions, conditional sentences, modal verbs with the 

function of logical inference, interrogative and negative questions. Direct acts of directives 

are not perceived as acts threatening the "face" of their addressee (“face-threatening 

acts”), but implement a direct strategy of politeness "on-record", as it is perceived as part 

of the institutional requirements in the interaction of an investigator- an interrogated 

person. Manipulative techniques of an investigator in case of sabotage and pseudo-

cooperation from an interrogated person are realized by speech acts of a directive 

illocutionary force with structural indicators of representatives, invective acts in the form 

of representatives that provoke an interlocutor to state the circumstances of the crime. 

Keywords: interrogation discourse, direct and indirect speech act, speech influence, 

accused, suspect, investigator 
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В статье рассматривается акторечевая специфика речи следователя в 
конфликтных и конкурентных интеракциях «следователь – подозреваемый / 
обвиняемый» в допросах на стадии досудебного следствия. Материалом 
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исследования послужили транскрипты допросов в отделениях полиции 
Великобритании. Для речи следователя как инициатора общения и представителя 
института характерно применение как прямых, так и косвенных речевых актов, 
лишенных личностных коннотаций, которые воспринимаются допрашиваемым как 
типичные модели коммуникативного поведения: косвенных директивов во 
избежание актов прямой импозиции, которые представлены в форме квеситивов с 
вимперативами и маркерами-хеджами для смягчения директивной иллокуции, 
инфинитивными оборотами Complex Object (сложное дополнение); условными 
предложениями, модальными глаголами с функцией логического вывода, 
вопросительно-отрицательными и разделительными вопросами. Прямые акты 
директивов не воспринимаются как акты, угрожающие «лицу» их адресата (“face-

threatening acts), а реализуют прямую стратегию вежливости "on-record", поскольку 
воспринимаются как часть институциональных требований в интеракции 
следователь-допрашиваемый. Манипулятивные приемы следователя в случае 
саботажа и псевдосотрудничества со стороны допрашиваемого реализуются 
речевыми актами директивной иллокутивной силы со структурными показателями 
репрезентативов (констативов), инвективними актами в форме репрезентативов, 
что провоцирует собеседника к изложению обстоятельств преступления. 

Ключевые слова: дискурс допроса, прямой и косвенный речевой акт, речевое 
воздействие, обвиняемый, подозреваемый, следователь. 

 

Вступ 

Вибір теми дослідження зумовлений недостатнім вивченням жанрів 
юридичного дискурсу і, зокрема, дискурсу допиту , в прагматичному аспекті. 
Інституційні конвенції накладають певні обмеження на комунікативну 
поведінку слідчого, який зобов’язаний утримуватися від актів, загрозливих для 
обличчя допитуваного (“face-threatening acts”) і, водночас, впливати на нього з 
метою отримання необхідної інформації. Це зумовлює специфіку 
актомовленнєвої поведінки слідчого, вивчення якої становить беззаперечну 
наукову актуальність з огляду, з одного боку, на спрямованість сучасних 
прагматичних студій на висвітлення комунікативно-стратегічних параметрів 
інтерактивної взаємодії і оптимізації залежно від статусних і позиційних ролей 
їхніх учасників та, з іншого, зважаючи на відсутність наукових розвідок з 
вивчення прагматики дискурсу допиту: наявні поодинокі дослідження в 
зарубіжній лінгвістиці, присвячені аналізу допиту з точки зору виявлення 
прагматичних імплікатур [Baldwin 1993], технологіям і стратегіями проведення 
допиту [Santoso, Apriyanto 2020].  
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Мета полягає у виявленні актомовленнєвих характеристик мовлення 
слідчого у дискурсі допиту.  

Об'єктом дослідження є актомовленнєва специфіка мовлення слідчого у 
конфліктних та конкурентних інтеракціях «слідчий – підозрюваний / 
обвинувачуваний».  

Предмет дослідження – вербальні засоби маніфестації мовленнєвих 
актів слідчого у дискурсі допиту.  

Сучасні лінгвістичні дослідження характеризуються підвищеним 
інтересом до мовленнєвого спілкування в різних сферах людської діяльності і 
проводяться в сфері комунікативної лінгвістики, прагмалінгвістики, теорії 
дискурсу [Баранов 1993, Гальперін 1981, ван Дейк 1978, Дем’янков 2001, 
Карасик 2002, Кочетова 1999, Стернин 2001, Сусов 2009, Шейгал 2000, van Dijk 
1981, van Dijk, Leech 1983, Schiffrin 1994, Wunderlich 1976]. У центрі уваги 
дослідників опиняються різні типи дискурсу: рекламний [Ковалевська 2014, 
Кочетова 1999, Лисичкіна 2005, Ткачук-Мірошниченко 2001]; політичний / 
політико-ідеологічний [Ленець 2010, Почепцов 2000], науковий [Ільченко 2002, 
Шейгал 2000], проте дискурс допиту на етапі досудового слідства, його 
комунікативно-прагматичні аспекти, питання вірного декодування 
комунікативно-прагматичних намірів співрозмовників та вивчення їх мовного 
репертуару досі залишаються поза увагою. Наскільки нам відомо, питання 
ілокутивних особливостей мовлення слідчого в дискурсі допиту досудового 
слідства досі залишається невисвітленим у прагматичних розвідках, що 
зумовлює наукову новизну дослідження. Новим є вивчення такого дискурсу 
як з точки зору мовленнєвих актів, типових для мовлення слідчого, так і їх 
взаємодії із інституційними стратегіями допиту та з іншими прагматичними 
феноменами – такими, як конверсаційні імплікатури і стратегії ввічливості.  

Матеріалом дослідження слугували транскрипти допитів на етапі 
досудового слідства у відділеннях поліції Великої Британії . 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Метою проведення допиту на етапі досудового слідства є отримання від 
допитуваних інформації про обставини злочину, його учасників і мотиви, 
визначення правдивості представленої інформації, спонукання допитуваного 
говорити правду у випадку псевдоспівробітництва (коли допитуваний надає 
неправдиві свідчення), а в разі саботажу (допитуваний відмовляється надавати 
інформацію по справі) усунення опору слідству. Слідчий як представник 
інституту має певні інституційні повноваження і зобов’язання, що зумовлює 
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обсяг його комунікативних прав і основні параметри статусно -комунікативної 
поведінки: виступає ініціатором спілкування, має право ставити питання, 
змінювати тему, іншим чином реалізувати своє право комунікативної 
ініціативи. Як ініціатор спілкування слідчий застосовує різні методи запиту і 
перевірки даних, що зумовлює актомовленнєві характеристики його мовлення.  

Матеріал дозволив ідентифікувати основні типи мовленнєвих актів, за 
допомогою яких слідчий реалізує свою статусну роль і основні інституційні 
стратегії дискурсу допиту.  

Типовим для мови слідчого є використання непрямих директивів, які 
представлені, насамперед, у формі квеситивів: (Can you remember, Can you 

recall, Can you try to demonstrate, Can I get it clear) :   

1) MacLeod: Can you remember when it was, in 1990, that Harry actually got 

in touch with you.  

2) MacLeod: Can you recall what those specific areas were? 

3) MacLeod: Can I get it clear. It was 1990, and not 1991? 

4) MacLeod: Can you try to demonstrate the route that you took back to 

Kingston. [27] 

У наведених прикладах вімперативи [Sadock 1970] представлені у 
непрямій формі питань за моделлю “Can you + verb?”, що вживаються з метою 
уникнення актів прямої імпозиції, «загрозливих» для «обличчя» слухача (“face-

threatening acts”) [Brown, Levinson 1987]. Додатково така стратегія негативної 
ввічливості (а саме, друга, згідно із класифікацією [Brown, Levinson 1987]: 

1) Використовуй конвенційну непрямість; 2) Став запитання, будь ухильним; 
3) Будь песимістичним; 4) Мінімізуй ступінь втручання; 5) Стався з повагою; 
6) Вибачайся; 7) Деперсоніфікуй мовця і адресата; 8) Представляй акт, що 
загрожує «обличчю», як загальне правило; 9) Використовуй субстантивацію; 
10) Висловлюйся так, ніби адресат робить послугу мовцю, або ніби мовець не 
робить ніякої послуги адресату; може посилюватися вербальними маркерами-

хеджами, зокрема, лексичним хеджем (частка just), що пом’якшує директивну 
ілокуцію:  

5) MacLeod: Yes, can we just stick to the main point? 

6) MacLeod: Can you just outline and, when you left Harrow on the 

Thursday?  

7) MacLeod: So you came back up, if you can just tell me the route you took to 

Harrow? [27] 
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Далі слідчий використовує манупулятивні прийоми з метою примусити 
допитуваного говорити, вживаючи вімперативи з інфінітивними зворотами 
Complex Object (складний додаток) (I would like you, to the best of your ability, to 

give me...) у непрямій формі питань; умовні речення, модальні дієслова з 
функцією логічного висновку, що містять псевдовисновок (if you can remember 

what your wife was doing, you must have some recollection of what you were doing):  

8) MacLeod: Mr Smith, I would like you, to the best of your ability, to give me 

an account of your movements, from a week last Sunday, through to the time that you 

were arrested on Saturday. If you, just take your time, and just ...?  

Smith: In fact, I'm more sure of what my wife did, I think, than I, I am of what I 

did. I know she, she had a visit to the dentist, I think, on Tuesday. Um.  

9) MacLeod: Well, if you can remember what your wife was doing, you must 

have some recollection of what you were doing. [27] 

В наступному прикладі апелювання до думки допитуваного (Seems a bit 

odd, doesn't it?), спонукання його до роздумів і зміни думки (а саме, 
використання квеситивів у функції директивів) і власне як пряме звинувачення 
у брехні, так і непрямі мовленнєві акти звинувачення, які  реалізуються за 
допомогою питально-заперечних структур і розділових питань (you've told me 

another lie, You're not being truthful, are you? Was it not possible…) , пряма 
констатація факту про те, що на питання він не відповів (you haven't answered 

my question), що вживається як непрямий директив, – все має на меті викликати 
таку реакцію допитуваного, як спростування, доведення своєї правоти, надання 
додаткових деталей, в чому ми можемо пересвідчитись далі:  

10) MacLeod: Or even just weeks, for them all to have sequential serial 

numbers. Seems a bit odd doesn't it. Do you want to reflect on that, because I mean, 

you've, you've told me another lie? 

Smith: I've told you another lie, when?  

11) MacLeod: You're not being truthful, are you? You met somebody. 

Smith: I did not meet anybody. I explained to you, the only person I could have 

talked to was the newsagent, who sold me the newspapers. I did not meet anybody.  

MacLeod: I dare say you'd visited your wife in hospital that day. I wouldn't 

dispute that. Was it not possible you made a day trip to France? That you went to 

France to meet your KGB controller, and that you were paid in francs?  

12) MacLeod: Yes, but I mean, you haven't answered my question. [27] 

Окрім лексичних хеджів, слідчий використовує лексико-синтаксичний 
хедж – формулу let me ask you, що також є маркером негативної ввічливості як 
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ввічливості зменшення примусу (а саме, реалізує четверту стратегію) [Brown, 
Levinson 1987].  

13) Well, let me ask you this. And...and...and keep thinking in the back of your 

mind. But, once you left Clearwater and came back home, did you have any more 

contact with any other Church members or anything like that. [28]  

14) MacLeod: Let me ask you, travelling North on the M25, clockwise 

direction. You came up the M3, turned onto the M25. The first junction is the M4. 

[27] 

Конвенції інституційної комунікації не «забороняють» слідчому вживати 
також прямі акти директивів – тобто такі, що містять структурні показники 
директивної ілокуції у вигляді імперативної форми дієслова. Слід зазначити, 
що директиви у такому випадку не сприймаються як акти, загрозливі для 
«обличчя» їхнього адресата, а, скоріше, реалізують прямую стратегію 
ввічливості «on-record», що не вражає самооцінку допитуваного, оскільки 
сприймається як частина інституційних вимог в інтеракції слідчий -

допитуваний. 
В наступному прикладі застосування прямого мовленнєвого акту у формі 

директиву (Explain to me) має на меті не стільки примусити чи спонукати 
допитуваного говорити, скільки поставити під сумнів його свідчення:  

15) MacLeod: Yeah, well, you told me that this was money. Explain to me how 

you can have money with serial numbers running sequentially. We, we have got 

them, we've built the money up. 

Smith: All I can suggest is that I, I must have withdrawn the money in, er, one 

time. I, I, I think you're trying to, to make too much of this issue. [27] 

Відповідь допитуваного, який має статус звинувачуваного, свідчить про 
ефективніс 

ть застосування вказаних мовленнєвих актів. Вживання допитуваним 
звороту “All I can suggest” імплікує факт відсутності інформації, що 
підсилюється наступною оцінною структурою (I think you're trying to, to make 

too much of this issue), що є порушенням максими кількості інформації, на що 
вказують численні повтори, які заповнюють паузи хезитації. Відхилення від 
максими є тригером конверсаційної імплікатури – відхиляється від відповіді, 
намагаючись применшити значущість інформації слідства.  

Враховуючи характерні особливості дискурсу допиту, слід зазначити, що 
слідчий, мета якого полягає перш за все в тому, щоб отримати зізнання, 
вдається до здійснення вербального впливу на співрозмовника. Застосування 
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слідчим ряду маніпулятивних прийомів характерно перш за все для таких 
етапів допиту, коли підозрюваний чи обвинувачений вдається до саботажу чи 
псевдоспівробітництва, тобто відмовляється співпрацювати чи повідомляє 
інформацію, що не відповідає дійсності. 

У такому разі певною регулярністю у мовленні слідчого відзначені 
мовленнєві акти директивної ілокутивної сили, оформлені структурними 
показниками репрезентативів (констативів), що провокує співрозмовника до 
викладу деталей:  

16) You said you wanted to back up and say something.[27] 

17) Agent Feola: Or maybe she would've never really taken you there. 

Carlson:Yeah, she might not have. But anyway, I... she was so angry with 

me by then because I had questioned her...you know...about everything. [28]  

18) MacLeod: Yeah, but you must have known what route you took. [27] 

 Інвективні акти пов’язані з образливим позначенням особи 
допитуваного або його негативно оцінюваних якостей: you've told me another 

lie, You're not being truthful, are you? Репрезентатив у прикладі має 
пропозиційне (локутивне) значення недовіри. Таким чином, маніпулятивний 
прийом провокування до викладу обставин справи реалізується 
репрезентативом із пропозиційним (локутивним) значенням недовіри (що 
виражається заперечною конструкцією (You're not being truthful) із іллокуцією 
директиву (Скажіть правду), така недовіра з боку слідчого має примусити 
допитуваного розкривати подальші обставини і говорити правду.  

19) Smith: It was a long time ago. Yes, that's why I'm trying to think when.  

MacLeod: Well, it must be quite some time back, if you can't remember.  [27] 

Іронічне зауваження слідчого у вищезазначеному прикладі має 
наголосити на відсутності у допитуваного інформації про обставини злочину 
через його небажання викривати ці обставини.  

Висновки 

Для мовлення слідчого як ініціатора спілкування і представника 
інституції, що має дотримуватися певних обмежень і правових норм, 
нормативних регламентацій проведення допиту, характерним є застосування як 
прямих, так і непрямих мовленнєвих актів, що позбавлені особистісних 
конотацій і сприймаються допитуваною особою як типові моделі 
комунікативної поведінки. 

Типовим для мови слідчого є використання непрямих директивів з метою 
уникнення актів прямої імпозиції, які представлені у формі квеситивів з 
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вімперативами і маркерами-хеджами для пом’якшення директивної ілокуції, 
інфінітивними зворотами Complex Object (складний додаток); умовними 
реченнями, модальними дієсловами з функцією логічного висновку, питально -

заперечними і розділовими питаннями.  
Вжиті слідчим прямі акти директивів не сприймаються як акти, 

загрозливі для «обличчя» їхнього адресата (“face threatening acts”), а реалізують 
пряму стратегію ввічливості “on-record”, оскільки сприймається як частина 
інституційних вимог в інтеракції слідчий-допитуваний.  

Слідчий вдається до манупулятивних прийомів в разі саботажу чи 
псевдоспівробітництва з боку допитуваного, застосовуючи мовленнєві акти 
директивної ілокутивної сили із структурними показниками репрезентативів 
(констативів), інвективні акти у формі репрезентативів, що провокує 
співрозмовника до викладу обставин злочину.  
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ФРАНЦУЗЬКІ КОРПУСИ УСНОГО МОВЛЕННЯ:  

ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 
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канд. філософ. наук, докторантка  
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Розглядаються питання появи, розвитку, поширення і використання 

французьких корпусів усного мовлення. Аналізується специфіка зібрання, компонування 
та опрацювання усних даних. Вибір французької дослідницької традиції обумовлений 
тим, вона є недостатньо відомою в українських корпусних розвідках. Зазначається, 
що у порівнянні з писемними корпусами, розроблення усних французькими 
дослідниками відбулося із затримкою, пов’язаною головним чином з технічними 
причинами. Укладачі ранніх збірок звукових текстів керувалися власними правилами 
запису, транскрибування та збереження, тому сьогодні отримати доступ до них 
майже неможливо. На підставі аналізу наявних мовленнєвих корпусів встановлено, що 

вони вирізняються гетерогенністю, різноманітністю цілей створення, 
невизначеністю хронологічних меж. Відмінності в епістемологічних орієнтаціях 
дослідників, різниця у знаннях та інструментах, неоднорідність самих корпусів 
означають й різноманітність методологічних підходів до їх конституювання і 
експлуатації. Наголошується, що недостатність великих і багаторівневих корпусів 
усного мовлення, як у кількісному вираженні, так і з точки зору їх якості та наукової 
надійності, безпосередньо пов’язана із забезпеченням їх реалізації і залежить від 
поєднання наукових, технологічних та інституційних чинників. Характерна для усних 
корпусів проблема транскрибування включає технологічні, теоретичні й 
інтерпретаційні питання. Як висновок, підкреслюється, що конституювання і 
експлуатація французьких мовленнєвих корпусів не зводиться лише до запису голосу і 
не обмежується суто технічними аспектами: вони набувають значення у 
відкритості і доступності своїх даних. 

Ключові слова: корпус усного мовлення, французька мова, звуковий файл, 
транскрипція, анотація. 
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The paper describes the issues of the origin, development, distribution and use of 

French oral speech corpora. The specifics of collecting, constituting and treatment of oral 

data were also analyzed. The choice of the French investigation tradition was caused by the 

fact that it is not well-known in Ukrainian corpus research. It was noted that the development 

of oral speech corpora by French researchers occurred with a delay, mainly due to technical 

reasons. The compilers of early collections of sound texts followed their own rules of 

recording, transcribing and saving, so today it is almost impossible to use them. Based on the 

analysis of the available speech corpora, it was found that they are characterized by 

heterogeneity, a variety of purposes for their creating, including scientific ones, and blurred 

chronological boundaries. Dissimilarity in researchers’ epistemological orientations, 
differences in knowledge and tools, corpora’s heterogeneousness involve a diversity of 
methodological approaches to their constitution and usage. It is worth mentioning that the 

insufficiency of big and multi-level oral speech corpora in terms of their quantity, quality and 

scientific reliability, is directly related to the conditions of their implementation and depends 

on a combination of scientific, technological and institutional factors. Oral data treatment 

involves transcription, which includes technological, theoretical and interpretation issues. In 

conclusion, it should be emphasized that the constitution and the use of French speech 

corpora are not limited to voice recordings and purely technical aspects as they acquire 

importance in the openness and availability of their data. 

Key words: oral speech corpus, French language, sound file, transcription, 

annotation. 
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традиции обусловлен тем, что она недостаточно известна в украинских корпусных 
изысканиях. Отмечается, что по сравнению с письменными, разработка устных 
корпусов французскими исследователями произошла с задержкой, связанной главным 
образом с техническими причинами. Составители ранних сборников звуковых 
текстов руководствовались собственными правилами записи, транскрибирования и 
сохранения, поэтому сегодня получить доступ к ним почти невозможно. На 
основании анализа имеющихся речевых корпусов установлено, что они отличаются 
гетерогенностью, разнообразием целей создания, размытостью хронологических 
границ. Различия в эпистемологических ориентациях исследователей, разница в 
знаниях и инструментах, неоднородность самих корпусов означают и разнообразие 
методологических подходов к их конституированию и эксплуатации. Отмечается, 
что недостаточность больших и многоуровневых корпусов устной речи, как в 
количественном выражении, так и с точки зрения их качества и научной 
надежности, непосредственно связана с обеспечением их реализации и зависит от 
сочетания научных, технологических и институциональных факторов. Характерная 
для речевых корпусов проблема транскрибирования включает технологические, 
теоретические и интерпретационные вопросы. В заключение подчеркивается, что 
конституирование и эксплуатация французских речевых корпусов не сводится только 
к записи голоса и не ограничивается сугубо техническими аспектами: они 
приобретают значение в открытости и доступности своих данных. 

Ключевые слова: речевой корпус, французский язык, звуковой файл, 
транскрипция, аннотация. 

 

Проблематика створення й експлуатації корпусів усного мовлення 
привертає увагу дослідників у сфері лінгвістики, психології, антропології, 
етнології, соціології, не тільки з позицій вивчення їх розробки і застосування, 
різноманітності і направленості, обробки усних даних, але й аналізу типів 
вимови, інтонаційної варіативності, поведінки мовця, його приналежності до 
певної соціальної групи. 

Огляд стану розробленості проблеми в українських корпусних розвідках 
свідчить про наявність дослідницьких прогалин щодо аналізу усних корпусів 
в цілому і франкомовних зокрема, що й зумовлює актуальність їх розгляду. 

Об’єктом дослідження є французькі корпуси усного мовлення.  
Предметом – теоретичні та практичні аспекти конституювання і 

експлуатації французьких мовленнєвих корпусів.  
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Мета статті – стислий огляд історії розробок французьких усних 
корпусів, специфіки їх структурування і використання, проблем опрацювання 
звукових даних. 

Роботи французьких науковців над створенням корпусів, як усних, так і 
писемних, мало відомі в українському науковому дискурсі. Між тим, багато з 
них заслуговують на увагу. Слід назвати праці О.  Baude, C. Benzitoun, 

C. Blanche-Benveniste, P. Cappeau, F. Gadet, J. M. Debaisieux, B. Laks та ін., в 
яких піднімаються питання появи, розвитку, поширення і збереження 
французьких корпусів усного мовлення; аналізується потенціал, результати і 
проблеми їх використання; розглядаються етичні, правові та технічні аспекти 
збору та аналізу усних даних. 

Усні корпуси, як правило, складаються із аудіо записів та їх анотацій, 
які включають акустичні, фонетичні, лінгвістичні дані. Олів’є Бод визначає 
корпуси усного мовлення як “упорядковані колекції записів усних та 
мультимодальних лінгвістичних творів” [Baude et al. 2006, p.  19]. Ксав’є Норc, 
говорячи про мовленнєві корпуси, бачить в їх основі не просто колекцію 
записів людського мовлення, а певним чином “побудований” об’єкт. На його 
думку, існуючі засоби обробки даних (оцифрування, транскрипція, індексація) 
не тільки дозволяють їх зберегти, а й переводять їх на новий статус стосовно  

досліджень і розробок [op.cit., p. 11]. На наш погляд, найбільш точним є 
визначення О. Ф. Крівнової, яка описує усний корпус як «структуровану 
сукупність мовних фрагментів, що забезпечена програмними засобами 
доступу до них» [Кривнова 2006]. У рамках нашої роботи ми будемо 
дотримуватися наступного трактування корпусів усного (або як їх ще 
називають – звукового) мовлення: це упорядкована сукупність аудіо записів, 
зібраних у відповідності до попередньо визначених критеріїв, яка поєднує 
первинні і вторинні дані і оснащена відповідними програмними засобами 
доступу.  

П. Каппо і Ф. Гаде констатують, що усні корпуси зазвичай набагато 
менші за обсягом, ніж письмові, що пов’язане з трудомістким збиранням 
усних даних [Cappeau, Gadet, 2007]. Проте, варто зауважити, що  

трудомісткість не обмежується тільки етапом збору: побудова усного корпусу 
є вартісною процедурою, яка вимагає часу і залежить від поєднання наукових, 
технологічних та інституційних чинників.  

До того ж, розмір корпусів та одиниць, що їх складають, змінюєт ься в 
залежності від типу дослідження і вимірюється одиницями часу та кількістю 
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графічних слів у транскрипції. Так, наприклад, для проведення розвідок в 
галузі фонетики, фонології чи просодії достатньо оперувати звуковими 
одиницями обмеженої тривалості, тоді як вивчення лексики чи аналіз 
співвідношення між мовленням та іншими мовними явищами вимагатиме 
більш розвиненого і більш диверсифікованого корпусу [Baude et al. 2006].  

На відміну від корпусів писемних текстів, робота над якими активно 
велась починаючи с середини двадцятого століття, усне мовлення протягом 
тривалого часу було маргіналізованим, як у французькому мовознавстві, так і 
у корпусних розвідках [Beneviste & JeanJean 1987; Cappeau, Gadet 2007]. 

Відтак, типологія французьких усних корпусів представлена дещо гірше, аніж 
текстових. Водночас дослідження корпусів розмовного мовлення “повністю 
оновили науки про мову, […] дозволили сформулювати нові гіпотези про 
нормальне і патологічне функціонування мови і стали важливим компонентом 
діалогу між лінгвістами та спеціалістами з комп’ютерних технологій” [Baude 
et al. 2006, p. 25]. (Тут і далі переклад мій – І. Страшко). Відставання у 
розробці мовленнєвих корпусів пояснюються переважно технічними 
причинами, оскільки на відміну від тривалої писемної традиції, р ежими 
збереження звуку налічують менше ніж півтора століття, а нові технології, що 
дозволяють комп’ютерну обробку звукових даних, знаходяться поки що на 
зорі свого розвитку. Поза тим, запис усного мовлення складніше адаптувати 
до оброблення, тоді як написання нормалізується шляхом його подання навіть 
у вигляді рядка. Це вже продукт транскрипції незалежно від джерела її 
продукування: ментального чи звукового сигналу [Abouda, Baude 2006, p.  2]. 

Однак, на думку О. Бода, було б неправильно звести те незначне визнання, 
яке надається звуковим корпусам, виключно до технічних проблем 
звукозапису, компонування, архівування і розповсюдження даних. Насправді, 
акцентує дослідник, йдеться про статус усного мовлення, оскільки 
французька, особливо нормативна писемна, довгий час була не тільки єдиним 
загальновизнаним об’єктом наукових досліджень, а й єдиним легітимним 
об’єктом соціального простору, визнаним культурним капіталом нації. 
Водночас, зазначає О. Бод, протягом останніх років ситуація змінилася як у 
науковій сфері, так і в соціальному просторі [Baude 2004]. 

Аудіоархів, створений Фердинандом Брюно і датований 1911  роком, є 
свого роду першим кроком у тривалій традиції досліджень розмовної 
французької мови, заснованих на корпусах. Наступними можна вважати 
заснування фонотеки Музею людини у 1932 році, фундацію Національної 
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фонотеки у 1938 році (згодом інтегровану до Аудіовізуального департаменту 
Національної бібліотеки Франції), розроблення Роже Девінєм так званих 
“фольклорних круїзів” та створення Національної енциклопед ії діалектів, 
говірок та старовинних пісень Франції. Подальшим кроком у розвитку 
досліджень усного розмовного мовлення стали етнографічні колекції, зібрані 
Національним музеєм народного мистецтва та традицій та Центром етнології 
Франції у1939 році [Baude 2004; Baude et al. 2006]. Укладачі ранніх збірок 
звукових текстів керувалися власними правилами запису, транскрипції та 
збереження, тому сьогодні отримати доступ до них майже неможливо.  

Зазвичай ці колекції були невеликого розміру, налічували лише кілька годин 
запису, а пошук інформації міг здійснюватися лише вручну. Одним із перших 
французьких усних корпусів, започаткованих у 1970 -х роках, був проєкт 
дослідницької групи GARS (фр. Groupe Aixois de Recherche en Syntaxe, згодом 
CorpAix). З огляду на сучасні стандарти, це зібрання було дуже 
недосконалим: звукозаписи різної якості, не систематизовані анонімізація та 
експлуатаційні дозволи, відсутність вирівнювання тексту / звуку, не сумісний 
з інструментами запиту формат документів тощо [Caddéo, Sabio 2017]. 

Пізніше науковці дослідницького центру DELIC (фр. DEscription Linguistique 
sur Corpus), заснованого у 1999 році, відновили зібрані дослідницькою групою 
GARS дані, які стали інтегральною частиною нового корпусу CorpAix. У 
даний час результатом роботи цього наукового колективу є кілька корпусів, 
які стосуються окремих проєктів і мають різні характеристики (якість записів, 
авторизація тощо): CorpAix (фр. Corpus d'Aix-en-Provence – раніше GARS) 
налічує 1 700 000 слів, є транскрипція; CRFP (фр. Corpus de Référence du 
Français Parlé) включає близько 440 000 слів і 134 звукозаписи; Corpus DELIC 
(у розробці з 2000 р.) – 560 000 слів [Baude et al. 2006]. 

Розвиток систем розпізнавання мовлення, комп’ютеризованих баз 
даних, обов’язковий формалізм їх структури, стандартизація, можливість 
обміну даними, безсумнівно, відкрили шлях до збільшення франкомовної 
корпусної бази і кількості корпусних досліджень. Заснування у 2011 році 
Консорціуму усних і мультимодальних корпусів (http://ircom.huma-

num.fr/site/accueil.php) свідчить про зростаючий інтерес французьких 
науковців до цієї галузі. Створений для організації та розвитку усних і 
мультимодальних корпусів та допомоги дослідникам у застосуванні 
необхідних інструментів для розробки загальних еталонних стандартів, 
консорціум сприяє розвитку існуючих фондів, покращенню їх відкритості, 
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об’єднанню та сумісності. Платформа ORTOLANG (www.ortolang.fr), 

наприклад, нараховує 172 звукових ресурси (тривалістю від кількох хвилин до 
кількох сотень годин), які ґрунтуються на різному матеріалі і створені для 
вирішення різноманітних дослідницьких завдань.  

З огляду на те, що корпуси звукового мовлення висвітлюють фактичне 
використання мови, більшість з них – це записи історій, діалогів, інтерв’ю, 
пісень, церемоній, анкетувань, поздоровлень, радіопередач тощо. Це ті 
джерела, які стимулюють розвиток лінгвістичних досліджень в галузі 
лексики, просодії, морфосинтаксису, діалектної варіативності, комунікативної 
інтеракції, соціолінгвістики; розробку автоматизованих систем розпізнавання 
мовлення тощо. Вони все більше експлуатуються й в освітніх цілях, 
включаючи викладання другої мови. Серед найбільш відомих назвемо корпус 
CLAPI (фр. Corpus de LAngues Parlées en Interaction). Це мультимедійна база 
даних, яка містить аудіо матеріали, записані в автентичних ситуаціях 
комунікативної взаємодії. CLAPI (http://clapi.ish-lyon.cnrs.fr) пропонує вільний 
доступ до 40 корпусів, набір пошукових інструментів з мультимедійним 
відображенням результатів. TCOF (фр. Traitement de Corpus Oraux en Français) 
– база даних усних корпусів сучасної континентальної французької  мови. 
Створення проєкту було ініційоване бажанням науковців зберегти усні 
корпуси, зібрані у 80-90-ті роки для особистих дослідницьких цілей. Сьогодні 
TCOF (https://www.cnrtl.fr/corpus/tcof/) складається з двох основних категорій 
звукозаписів, тривалістю від 5 до 45 хвилин і більше: діалоги дорослих та 
дітей віком до 7 років та записи діалогової інтеракції дорослих. CFPP2000 

(фр. Corpus de Français Parlé Parisien) – корпус розмовного мовлення районів 
Парижа і передмістя (http://cfpp2000.univ-paris3.fr/), початок якого датується 
2005-2006 рр., сьогодні містить більше 700  000 слів. Корпуси ESLO (фр. Les 
Enquêtes sociolinguistiques à Orléans), розроблені на основі соціолінгвістичних 
опитувань. Наразі база ESLO (http://eslo.huma-num.fr/index.php) надає доступ 
до звукозаписів та їх транскрипцій корпусів ESLO1 та ESLO2, а в перспективі 
й корпусів програми “Мови в контакті”. Заслуговують на увагу також корпус 
сучасного усного мовлення PFC (фр. Phonologie du Français Contemporain) і 
вибірковий корпус ESLO-MD (фр. Enquêtes Socio-Linguistiques à Orléans: 
Corpus Micro-Diachronie).  

Великі мовленнєві корпуси, як документувальні джерела національної 
мови, мають загальнокультурне значення і є цінним інструментом аналізу 
мовних практик для проведення мовної, освітньої та соціальної політики. 
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Розвиток усних корпусів, їх збереження і поширення робить доступною і 
почутою лінгвістичну спадщину Франції в її правдивості, різноманітності і 
багатстві [Baude et al. 2006]. 

При конституюванні усного корпусу розрізняють первинні і вторинні 
дані, різниця між якими є суттєвою, зокрема для диференціації рівнів 
інтерпретації і можливості повернення до первинних даних та їхньої 
доступності. Однак, ця різниця не повинна нівелювати того факту, що будь -

який запис є результатом як технічних, так і теоретичних рішень: вибір часу 
запису та розмежування записаного сегмента, вибір кадру та оптики для відео, 
розташування та орієнтація мікрофона для аудіо тощо [Baude et al. 2006]. 
Метадані, як інформаційно-бібліографічні, так і типологічні, документують 
корпус. Вони мають бути структурованими таким чином, щоб надати 
якнайповнішого уявлення про корпус та продемонструвати послідовність його 
зібрання, компонування і аналізу, а саме: методів і форматів запису, 
характеристик взаємодії, властивостей та доступності первинних і вторинних 
даних. Саме ця остання інформація є засадничою для забезпечення йо го 
доступності, а також для пояснення критеріїв відбору й організації даних, а 
отже, й обмежень, які часто відсутні в доступних корпусах. Фактично, 
підкреслюють Л. Абуда і О. Бод, саме уточнення меж корпусу (цілей, умов 
виробництва, контексту використання,  соціологічної інформації, жанру тощо) 
дозволяє оцінити його репрезентативність [Abouda, Baude 2006].  

Розглядаючи дигітальні технології обробки звуку, дослідники 
відмічають той факт, що оцифровані звукозаписи дають змогу швидко 
“перегортати” звук, як це можна зробити, гортаючи сторінки писемного твору 
[Baude et al. 2006, p.81]. Водночас цифрові техніки, які, завдяки досконалому 
характеру зроблених копій, не тільки революціонізували доступ до усних 
корпусів, а й знищили поняття оригіналу, яке тепер стосується не стільки 
носія, скільки самих даних, включаючи вибір формату для забезпечення 
ідентичності відтворення і гарантування їх стійкості. Тим самим вони 
ліквідували орієнтири, які до того часу визначали межі колекцій. Звідси 
неможливість розрізнення першого  запису, який вважається “оригінальним”, 
та наступних копій усного корпусу  [Там само]. 

Наведені міркування корелюють з позицією І. Віснер, яка обстоює ідею, 
що усні корпуси надають доступ не до спонтанного і автентичного усного 
мовлення, а до записів і транскрипцій висловлювань, викладених в усній 
формі.  
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У своїх міркуваннях дослідниця виходить з того, що діакодичні варіації 
мовлення залежать від каналу або засобу комунікації. Звідси її висновок про 
те, що, оскільки ці записи мають різні функціональні та комунікативні 
модальності, усність записаних та транскрибованих мовних творів залежить 
від середовища спілкування і є за своєю суттю діакодичною, а не діамезичною 
[Wissner 2012, p. 250]. У цьому зв’язку концептуально значимим є відомий 
вислів М. Маклюена – “The medium is the message”, – про те, що сам канал 
комунікації певним чином впливає на сприйняття реальної дійсності 
людиною. Інакше кажучи, людина може зрозуміти зміст носія комунікації, що 
є повідомленням, і не звернути ніякої уваги на характер цього носія – як інше, 
або ще одне повідомлення. Отже, у логіці сказаного, сам запис отримує 
операційний характер у процесі його конкретного застосування і є не тільки 
засобом передавання інформації, а й характеризується власною 
змістотворною тенденцією. Це означає, що відповідність аудіо запису усному 
тексту є відносною і реалізується у межах функціональної та смислової 
еквівалентності. М. Креч теж виходить з констатації того, що надійність і 
достовірність звукового сигналу ніколи не є абсолютною і рідко 
незіпсованою. Більше того, вона не є ні можливою, ані навіть бажаною, 
стверджує вона. У своїй аргументації дослідниця звертає увагу на наступні 
положення. Насамперед, транскрипція – це робота фонетиста, який завжди 
переслідує певні цілі. Результатом транскрибування є сама транскрипція, що 
передає не зображення предмета, який, як вважається, вона передає, а продукт 
усної мовленнєвої діяльності, тобто розмовний текст. Останній є лише 
неповним вербальним слідом, оскільки він відрізаний від звукового сигналу 
разом з тим, що містить вербально: просодичним позначенням (фр. le 

signifiant prosodique). Відтак візуальне сприйняття, створюючи візуальні 
очікування, що активуються переходом до графіки, замість того, щоб 
конструювати значення, дезінтегрує його і повертає читача назад до образу 
незавершеного продукту. Однак, визнає М. Креч, спроби зіставити те, що 
потрібно “показати”, з тим, що запис “пропонує почути”, та дослідження, 
завдяки яким були розроблені інструменти, що дозволяють відокремити 
погрішності і невідповідності, тепер здатні врахувати цей “непоправний 
семіотичний розрив” [Krötsch 2007, p.  37-38]. 

Аналізуючи повтори в усному вживанні через візуальне сприйняття, яке 
дає транскрипція, М. Креч говорить про те, що повторення одночасно 
гарантує прогресію, зв’язність, зрозумілість і інтерпретабельність усного 
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тексту. Пов’язане з явищами розриву мовленнєвого ланцюга, повторення, що 
саме сприймається як розрив, у візуальному сприйнятті транскрипту, навпаки, 
забезпечує безперервність. Проте, переконана дослідниця, “почути” повтори 
не можна. На її думку, без транскрипту слухач не звернув би на них ні якої 
уваги. Їх вдається вловити лише завдяки активному, багаторазовому, не 
залученому прослуховуванню, яким володіє фонетист. Відтак М.  Креч 
задається питанням стосовно того, що ж насправді порівнюється. Чи не 
порівнюється з письмовим текстом транскрипт, взятий за розмовний текст? 
Але “розмовний, плюрисеміологічний, контекстуально детермінований текст 
просто не може порівнюватись з письмовим текстом”, –- стверджує вона. У 
контексті цих міркувань дослідниця робить висновок про те, що “без 
транскрипції немає “розмовної мови”, що підкреслює її евристичну цінність” 
[Krötsch 2007, p. 39]. 

Дослідники [Кривнова 2001 и др.; Baude et al. 2006] виокремлюють 
чотири стрижневих аспекти конституювання та експлуатації корпусів усного 
мовлення: технічні, змістовні, структурні та виконавські. Технічний аспект 
створення мовленнєвого корпусу стосується питань, що пов’язані з 
акустичними і технічними умовами запису мовного матеріалу. Сюди входять: 
вибір режиму цифрового кодування, визначення і підбір необхідної кількості 
мікрофонів, формат звукових файлів, акустичне середовище запису, тип 
каналу зв’язку тощо. Змістовна сторона зібрання усного корпусу є засадничим 
етапом, який передбачає множинний вибір: мовців, текстового матеріалу, 
типів інформації. Вибір мовців (їх кількість, стать, вік, освіта, професія, 
соціальне становище, діалектні відмінності мовлення, дефекти мовлення, тип 
вимови тощо), ситуацій запису (лабораторія, кімната звукозапису, громадські 
місця з великою кількістю мовців) та текстового матеріалу (зв’язні, 
монотематичні, політематичні тексти) ґрунтується на цілях створення 
корпусу: репрезентативний, спеціалізований, навчальний, ілюстративний 
тощо. 

Цільовим призначенням корпусу визначається й вибір мовних зразків 
(слів, речень, текстів, прикладів дискретного, спонтанного, безперервного 
мовлення з різним ступенем спонтанності) і способів представлення звукового 
матеріалу (орфографічний запис, фонемний запис, фонетична транскрипція 
фактичної вимови мовця, акустико-фонетична розмітка звукового сигналу). 
Структурний аспект стосується організації і представлення корпусної 
інформації у форматі, зручному для її розміщення, зберігання, пошуку і 
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використання. Виконавський аспект включає питання автоматизації і 
стандартизації етапів створення усних корпусів. На відміну від письм ових, 
мовленнєві корпуси стикаються з проблемою розробки стандартів для 
транскрипції мовних сигналів, із встановленням набору транскрипційних 
символів, угод про розмітку сигналів, які задають рівні транскрипції 
(акустичний, фонетичний, фонематичний, просодичний тощо) [Кривнова 2001 
и др; Кривнова 2006; Baude et al. 2006]. Корпуси, створені з метою 
синтаксичного аналізу, зазвичай представлені у базовій транскрипції, без 
позначень вимови, тривалості мовчання чи пауз, інтонаційних схем, 
екстралінгвістичних факторів. Це ті свідчення які, проте, є суттєвими для 
розмовної або інтерактивної роботи. І навпаки, транскрипції, встановлені для 
прагматичного аналізу, можуть містити інформацію, менш значиму для 
синтаксичного (напр. довжина пауз) [Cappeau, Gadet, 2007]. У деяких 
випадках при вільній зміні форми, коли мова йде про інформативний контент 
і зберігається тільки зміст записів, більш придатними будуть терміни 
транспонування або адаптація, які використовуються в журналістиці і 
соціології, коли сортуються дані, вирізаються уривки, видаляються 
особливості усного мовлення (повторення, вагання, кашель, сміх тощо). 
Великі корпуси розмовного мовлення транскрибовані, як правило, 
стандартним орфографічним написанням, що пояснюється необхідністю 
зробити їх читання легкодоступним. Цим обумовлюється й наявність 
декількох варіантів: з адаптацією або без, з розділовими знаками або без, із 
зазначенням пауз або без, зі збереженням індивідуальних особливостей 
розгортання мовленнєвого потоку [Baude 2006]. Більшість програмного 
забезпечення призначене для мультитранскрипції, тому пропонує гнучку 
деталізацію та неоднорідне подання (перший рядок транскрипції може 
містити орфографічний запис, другий – фонетичну транскрипцію, третій може 
бути пристосованим для конкретного пошуку тощо)  [Baude 2004]. До того ж, 
обробку деяких мовних явищ не завжди можна автоматизувати. Відтак процес 
стає часозатратним і вимагає кропіткої кваліфікованої експертної роботи для 
досягнення відповідного ступеня надійності.  

Питання використання усних корпусів не обмежуються лише технічним 
вибором: різноманітність цілей, у тому числі й наукових, пов’язаних зі 
створенням, експлуатацією, збереженням і розповсюдженням корпусів, 
відмінності у епістемологічних орієнтаціях дослідників, різниця у знаннях та 
інструментах, гетерогенність самих корпусів означає й різноманітність 
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методологічних підходів. Справа не тільки у недостатності великих 
репрезентативних корпусів усного мовлення – як у кількісному вираженні, так 
і з точки зору їх якості та наукової надійності – справа ще й у 
диспропорційності сфер застосування, оскільки переважають дослідження з 
фонології чи просодії. Іншим важливим чинником, який зумовлює і, в 
кінцевому підсумку, призводить до перерахованих проблем, є фрагментація 
розвідок і стандартів для збору, збереження та кодифікації: дослідження часто 
проводяться без екстралінгвальних цілей, які могли б забезпечити відкрите 
використання усних фондів. Дана обставина актуалізує проблему вимог до 
хронологічних меж корпусів усного мовлення. Л. Абуда і О. Бод пов’язують її  

з тим, що мовленнєві корпуси досить часто формуються відповідно до 
спеціальних цілей і визначених завдань, чим обумовлюється їх остаточність, 
завершеність: наприклад, розпізнавання голосу або інтелектуальний аналіз 
тексту. Проблематичність даної ситуації посилюється й недосконалістю 
каталогізації та опису ресурсів, а саме: стандартизації, індексації та 
консультування [Abouda, Baude 2006]. Відсутність або обмеженість 
відповідного інструментарію (середовище з належною ємністю зберігання, 
обладнання для оцифрування, відповідне програмне забезпечення), людських 
ресурсів (для переведення даних в цифровий формат, їх вирівнювання, 
розшифрування), можливості співробітництва з фахівцями з різних галузей 
(зокрема, зі спеціалістами в галузі комп’ютерних технологій, до слідниками і 
інженерами, що спеціалізуються на автоматичній обробці мови) для 
оцінювання потреб і просування технічної реалізації проєкту теж утруднюють 
конституювання корпусів. 

Виникають труднощі і при транскрипційній роботі із зібраними 
звуковими джерелами. За твердженням К. Бензітуна, перша проблема − це 
відсутність пунктуаційного оформлення, а отже, графічних “речень”. 
Використання системи пунктуації писемного мовлення, на його думку, є 
недостатнім для транскрибування усного слова, оскільки воно не відп овідає 
чітко ідентифікованим знакам, а його позначення вже саме по собі становить 
неявний синтаксичний аналіз. Більш того, паузи, переконаний дослідник, теж 
не можуть розглядатися як знаки пунктуації [Benzitoun 2004, p. 14]. Справді, 
паузи сприяють передаванню синтаксичних і смислових відносин, як правило 
виступаючи як сигніфікативний засіб, сегментуючи мовленнєвий потік. Проте 
не кожен темпоральний інтервал можна трактувати як цілком делімітативний, 
оскільки не слід забувати про існування фізіологічних, хезитативних пауз, які 
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характерні, наприклад, для спонтанного мовлення. Іншим проблемним 
аспектом є акустична варіативність звукових одиниць, спричинена 
коартикуляцією, психофізіологічним станом мовця, технічними параметрами 
запису (характеристики мікрофона, його розміщення). Лінійність перебігу 
усного мовлення, яка породжує типові для нього способи організації і 
продукування висловлювання (самоперебивання, повторення слів або груп 
слів, переформулювання, незакінчені вислови, дискурсивні маркери та ін., які 
значно рідше фіксуються у писемних корпусах) теж спричиняє ускладнення у 
транскрибуванні усного тексту. Надійним критерієм для сегментації не може 
бути й інтонація мовця, особливо у спонтанному мовленні, оскільки вона не є 
абсолютно відповідною пунктуації. У такому разі транскрибування стає 
інтерпретаційним, а фонетист, ґрунтуючись на власній перцепції, власному 
розумінні смислу почутого при членуванні мовленнєвого потоку, змушений 
робити свій пунктуаційний вибір. При цьому сенс може змінитися або бути 
втраченим. У цьому контексті цікавими є приклади, наведені Ж. -М. Дебезьє 
щодо явища “подвійного прослуховування” у випадку розрізнення двох 
приголосних і двох голосних: “c’est /les/des/ sages-femmes qui vont accueillir 

ben des gens …”, “…on va /les, le/ suivre tous les jours”), двох омофонів: “donc 

/c’est, ces/ deux filles qui font ça…”. У цьому разі неможливо розрізнити два 
трактування, оскільки при транскрибуванні реконструюється й значення. Слід 
враховувати й складність співвідношення правопис-мовлення у французькій 
мові, що вимагає відповідної підготовки спеціалістів [Debaisieux 2005, p.  17]. 

Прагнення наблизити транскрипцію до вимови призводить до нестандартних 
орфографічних рішень, акцентують П. Каппо і Ф. Гаде, і як приклад наводять 
написання is viennent та aez, зафіксовані Л. Форе у корпусі Sérignan замість 
відповідно ils viennent і allez [Cappeau, Gadet 2007,  p. 107]. Такі випадки 
невнормованого написання, підкреслюють дослідники, породжують проблеми 
вибору способу транскрибування і застосування відповідних технологій. І 
якщо перший може мати наслідком дискредитування деяких інформантів, 
якого неможливо уникнути, зважаючи на навички читання в культурі 
грамотності, то другий, технологічний аспект, пов’язаний з автоматичними 
процедурами обробки мовного матеріалу, стосується питань відповідності, 
достовірності і надійності даних, а отже й можливості їх експлуатації, 
оскільки змінені форми правопису не можуть бути ідентифіковані за 
допомогою комп’ютерного пошуку і в кінцевому підсумку будуть втрачені. 
Ілюстрацією наведених міркувань слугує існуюча різноманітність 
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транскрибувань слова alors (alors, aor, ar, or, або lors), яка суттєво утруднює 
пошук необхідної форми [Там само].  

Як висновок, можемо сказати, що конституювання корпусу усного 
мовлення не зводиться лише до запису голосу. Його експлуатація теж не 
обмежується суто теоретичними і технологічними аспектами: він набуває 
значення у відкритості і доступності своїх наукових, технічних, звукових 
даних. Усі ці елементи у сукупності складають нерозривну єдність, що надає 
корпусу цілісності та цінності. З плином часу французькі корпуси усного 
мовлення множаться, еволюціонують технології комп’ютерної обробки 
звукових даних, зростає значення, яке надається корпусам у н аукових галузях, 
розвиваються транскрипція, анотація і розмітка, інструменти їх збереження і 
поширення. Осмислення досвіду французьких науковців щодо 
конституювання і експлуатації корпусів усного мовлення сприятиме 
виведенню українських корпусних розвідок на новий рівень розвитку. 
Перспективним напрямком подальших досліджень видається компаративний 
аналіз французьких корпусів усного мовлення.  
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В статье представлены особенности актуализации в коммуникации текста 

анекдота, обоснованы его функциональное назначение и жанровые признаки, а также 

дана обобщенная лингвистическая дефиниция анекдота как фольклорного 
произведения малой формы. Автор предлагает рассматривать анекдот как 
применяемый в ситуативной речи небольшой развлекательный дидактический рассказ 
с остроумным финалом, построенный на фактах жизни исторических или обычных 
личностей, который, будучи продуктом злободневной комической коллективной 
рефлексии относительно определенной общественной ситуации или процесса 
изменения человеческих ценностей, отражает для достижения развлекательного или 
критического эффекта накопленный социумом национальный, ментальный и 
общечеловеческий опыт. Иерархическая система функций анекдота в статье 
описывается в такой их последовательности: общедидактическая функция → 
креативно-обучающая прагматическая направленность → развлекательно-

воспитательное назначение. По результатам изучения специфики актуализации 
языковых средств в тексте анекдота, в статье обобщаются типичные 
характеристики жанра анекдота: лаконичность, шутливость, фольклорность, 
диалогичность, двуплановость, оценочная и аргументативная природа, 
заключающаяся в языковой игре и игре звукового оформления анекдота. 
Акцентируется внимание на том, что потенциально наиболее значимым для 
соотнесения двуплановой семантики анекдота на фоне других языковых средств 
является просодическое оформление текста. 

Ключевые слова: текст анекдота, дефиниция, языковые средства, жанровые 
признаки, функционально-прагматическая направленность. 
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У статті розглянуто особливості усної актуалізації тексту анекдоту, 

обґрунтовано його функціональне призначення та жанрові ознаки, а також наведено 
узагальнену лінгвістичну дефініцію анекдоту як фольклорного твору малої форми. 
Авторка пропонує трактувати анекдот як уживану в ситуативному мовленні 
невелику розважальну дидактичну розповідь із дотепним фіналом, побудовану на 
фактах життя історичних або пересічних особистостей, яка, будучи продуктом 
злободенної комічної колективної рефлексії на розвиток певної суспільної ситуації або 
природну зміну людських цінностей, використовує накопичений соціумом 
національний, ментальний та загальнолюдський досвід для досягнення розважального 
або критичного ефекту. Ієрархічна система функцій анекдоту описується в статті у 
такій послідовності: загальнодидактична функція → креативно-повчальна 
прагматична спрямованість → розважально-виховне призначення. За результатами 
вивчення специфіки актуалізації мовних засобів в тексті анекдоту, узагальнюються 
такі типові характеристики жанру анекдоту, як лаконічність, жартівливість, 
фольклорність, діалогічність, двоплановість, оцінна й аргументативна природа, яка 
полягає в мовній грі і грі звукового оформлення анекдоту. Акцентується увага на 
тому, що потенційно найбільш значущим для співвіднесення двопланової семантики 
анекдоту на тлі інших мовних засобів постає просодичне оформлення тексту. 

Ключові слова: текст анекдоту, дефініція, мовні засоби, жанрові ознаки, 
функціонально-прагматична спрямованість. 

 

THE ANECDOTE: ITS DEFINITION, LINGUAL FEATURES AND 

FUNCTIONAL ORIENTATION 
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The article is a study of typical language means that take part in actualizing the text of 

an anecdote in the process of communication. It also substantiates functional specificity of an 

anecdote, its genre features as well as advances a generalized linguistic definition of the 
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anecdote as a small form folk text. The author suggests viewing the anecdote as a small 

entertaining didactic story with a witty ending based on the facts from life of historical 

figures or ordinary people. This story, being the product of comic collective reflection on a 

relevant social situation or a natural change in human values, reflects national, mental and 

human experience accumulated by the societ in order to achieve an entertaining or 

criticizing effect. The hierarchical system of the functions of an anecdote is described in the 

paper by their following sequence: general didactic function → creative-and-teaching 

pragmatic orientation → entertaining-and-educational purpose. As a result of studying the 

specificity of lingual means’ actualization in the text of an anecdote, the author summarizes 
typical characteristics of the genre of an anecdote as follows: conciseness, light-heartedness, 

folk origin, dialogical directionality, evaluative and argumentative nature, which consists in 

language play and sound play in the anecdote actualization. Attention is focused on the fact 

that prosodic organization of an anecdote is the most significant means for correlating the 

two-dimensional semantics of its text against the background of other lingual means.  

Key words: anecdote, definition, langual means, genre features, functional-and-

pragmatic orientation. 

 

Постановка проблемы. Известно, что в текстах анекдотов, как и в других 
фольклорных жанрах, отражается опыт, накопленный народной, в том числе и 
языковой, культурой. Неудивительно, что лингвистические исследования 
фольклорных произведений показывают, что в процессе словесного воплощения 
идейно-художественной направленности каждого фольклорного жанра 
возникала необходимость разработки специфических средств выразительности 
его языка [Волкова, Гурин, 2010, с. 13]. Этим и обусловлена цель настоящей 
работы, состоящая в рассмотрении особенностей актуализации в анекдотах 
средств разных языковых уровней в их соотнесении с его функциональным 
назначением как фольклорного текста малой формы.  

Изложение основного материала. Рассматривая жанровые и 

функциональные признаки анекдота, следует учитывать, что в литературных 
энциклопедиях анекдотом чаще всего называют интересный рассказ о 
незначительном, но характерном приключении, в частности из жизни 
исторических лиц [ЛЭТП 2001, с. 34]. Впервые термин «анекдот» употребил 
Прокопий Кесарийский, тайный исторический труд которого назывался 
«Anecdota» ("Тайная история", VI в.). Отметим, что в античной литературе 
словом анекдот называли старые произведения, которые в свое время не были 
известны широкой общественности [ЛС 2007, с. 42]. В отличие от этого, в 
современном словоупотреблении под анекдотом понимают небольшой 
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шуточный рассказ с остроумной в своей непредсказуемости концовкой и 
нередко с острым политическим содержанием [ЛЭТП 2001, с. 34-35; Attardo, 

Raskin 1991, с. 55; Folklore 1997, с. 17-19]. 

Анекдот также характеризуют как краткий рассказ об исторической 
личности или событии, злободневный комический минирассказ [СЭС 1987, 
с. 36] с неожиданной концовкой [Пропп 2000, с. 47], краткий сатирический или 
юмористический рассказ с остроумным финалом [ЛС 2007, с. 42]. К важным 
признакам анекдота относят его социокультурную функцию как продукта 
коллективной рефлексии, отличающийся особенностью вовлеченности 
коллективного субъекта в систему социальной реальности [Тубалова 2007, 
с. 13]. При этом обращается внимание на то, что анекдот является особым типом 
текста, принципы построения и внутренняя структура которого универсальны 
для многих культур [Шмелева, Шмелев 2002, с. 12], но в разных культурах 
анекдоты приобретают свою национальную специфику, отражающую 
менталитет народа, его культурные ценности, видение и мироощущение [Nolue 

Emenanjo 1984, с. 171].  
Независимо от того, связаны анекдоты с действиями или высказываниями 

конкретных лиц или нет, в них высмеиваются такие общечеловеческие черты, 
как глупость, хвастовство, чрезмерное любопытство, трусость, жадность, лень, 
пьянство, невежество, доверчивость, невнимательность, разврат, тупость и т.д. 
[Folklore 1997, с. 19]. Героями анекдотов зачастую становятся представители 
королевских семей, известные военные деятели, политики, ученые, кинозвезды, 
спортсмены, писатели и т. д., а также только локально известные лица. При этом 
анекдоту присуща воспроизводимость в историческом времени и произвольная 
замена его действующих лиц в архетипическом, как правило, сюжете. 

По своему функциональному назначению анекдот как жанр современного 
фольклора призван отражать ценностную картину мира и социальной 
действительности, соответствующие реальному времени жизни социума 
[Белоусов 2003, с. 594] с его непостоянством и доступностью к критике 
[Тубалова 2007, с. 17]. Социальной функцией анекдота можно считать контроль 
общества над развитием социальных отношений [Карасик 1997, с. 145] с точки 
зрения изменений ценностных приоритетов самого общества [Тубалова 2007, 
с. 17]. Поэтому сюжетная основа анекдотов формируется под влиянием 
человеческого опыта, знания и истории, полученных в процессе развития 
человечества или определенного социума, кристаллизованных в виде множества  

mailto:larysataranenko@gmail.com


ISSN 2411-1562 

STUDIA LINGUISTICA, 2020. – Vol. 17 : 128-137 

 
 

___________________________ 

 
© Taranenko L. I. [Taranenko L. I.], larysataranenko@gmail.com 

The Anecdote: its Definition, Lingual Features and Functional Orientation [Anekdot: definicija, movni 

osoblyvosti ta funkcional'ne pryznachennja] (In Russian) 
 

132 

стереотипных пороков и недостатков, табуированных политикой и культурой 
явлений и т.п. 

Имея значительный, почти взрывной, критико-сатирический и не менее 
энергетически весомый развлекательно-остроумный потенциалы, анекдоты 
приобретают, как правило, социально-критическое или развлекательное 
направление [Артемова 2006, с. 214; ЛС 2007, с. 42; Folklore 1997, с. 19].  

Известная в лингвистике [Гулуєва 2011, с. 150] дифференциация 
анекдотов по механизму реализации их подфункций охватывает 
развлекательную, фатическую, аттрактивную, орнаментально-иллюстративную, 
маскировочную, терапевтическую, влиятельную и другие подфункции. Вполне 
понятно, что описанная нами совокупность признаков является достаточной как 
для формулирования содержания обобщенного понятия «анекдот», так и для 
определения системы его основных функций в коммуникации. 

Поэтому мы считаем, что под анекдотом следует понимать применяемый 
в ситуативной речи небольшой развлекательный дидактический рассказ с 
остроумным финалом, построенный на фактах жизни исторических или 
обычных личностей, который, будучи продуктом злободневной комической 
коллективной рефлексии по поводу развития определенной общественной 
ситуации или естественного изменения человеческих ценностей, отражает 
накопленный социумом национальной, ментальный и общечеловеческий опыт 
для достижения развлекательного или критического эффекта. 

Выделяя наиболее значимые функции анекдота, можно считать, что их 
иерархическая система описывается такой последовательностью: 
общедидактическая функция → креативно-обучающая прагматическая 
направленность → развлекательно-воспитательное назначение. 

Обращаясь к специфике функционирования языковых средств в тексте 
анекдота, следует, прежде всего, помнить о его социокультурной 
опосредованности. По этому поводу целесообразно обратиться к мнению 
М. М. Бахтина, согласно которому природе анекдота как организованной на 
смеховом начале форме соответствует присущее человеческой культуре 
бинарное восприятия мира, отражающееся в необходимости построения 
другого, отличного от официального, мира и жизни [Бахтин 2010, с. 13-14]. 

Такой подход разделяет также В.И. Карасик, который подчеркивает, что 
двуплановость анекдота строится на противопоставлении, с одной стороны, 
действительности, а с другой стороны  ̶  надуманного, условного состояния дел, и 
акцентирует внимание на том, что действительность, в основном, и высмеивается 
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[Карасик 1997]. При этом логика другой разновидности анекдотов может быть 
построена таким образом, что в основу воображаемого или «другого» мира 
закладывается «псевдонорма» или стереотип, отклонения от которого и 
обсуждается в тексте анекдота [Тубалова 2007, с. 16]. 

Бинарная двуплановая сущность построения анекдота, лежит, например, в 
основе теоретико-гипотетической работы В. Г. Раскина [Raskin 1985]. Исходя из 
четкой установки относительно ориентирования текста анекдота на два разных 
оппозиционных плана отражения действительности, он выделяет следующие 
типы юмористических высказываний: высмеивание, смех над собой, загадка, 
каламбур, протестный юмор и т.д. [там же, с. 25-26]. 

Известно, что при рассмотрении процессов и механизмов появления тем 
анекдотов, их необходимо соотносить с жанровыми признаками самого анекдота 
как фольклорного текста малой формы. И не случайно, очевидно, что, 
сфокусировав внимание на языковой специфике анекдота, А. Я. и А.Д. Шмелевы 
выделили следующие его жанровые признаки: изобразительность как мини-

представление с использованием невербальных средств и нарочитая лаконичная 
связность текста, направленная на то, чтобы в определенной ситуации 
рассмешить слушателя [Шмелева, Шмелев 2002, с. 24-26]. 

По мере разворачивания содержательно-прагматической канвы текста 
анекдота, используется прием изменения способа коммуникации, связанный с 
необходимостью настройки слушателя на его восприятие с помощью 
метатекстового введения. При этом механизмы смеха в жанре анекдота 
определяются игрой смыслов, возникающей в результате столкновения в 
пределах одного короткого текста двух содержательных реальностей в 
когнитивной сфере человека [Евстафьева 2006, с. 179].  

Поскольку анекдот строится на основе семантического контраста, то в 
начале текста исходное противоречие в начале текста обостряется до крайности, 
а потом напряжение снимается, вызывая смеховую разрядку [Артемова 2006, 

c. 212-213]. Оконтуренный таким образом механизм парадоксального снятия 
оппозиций [там же] отклоняет ход повествования в совершенно 
непредсказуемую сторону и за счет множества определенных способов и 
средств приводит к совершенно неожиданному и впечатляющему результату 
[Oring 1986, с. 125]. В результате несоответствия, заключение в анекдоте 
проявляется как ловушка, в которую попадает один из персонажей или адресат, 
или как высмеивание слишком правильных логических построений. Поэтому 
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разновидностью несоответствия концовки анекдота становится, как правило, 
снижение ожиданий персонажа или адресата [Карасик 1997, с. 150]. 

С когнитивной точки зрения смех возникает в результате мнимой 
интерпретации слушателем окружающей действительности и определяется 
структурами, содержанием, организацией репрезентаций знаний и процессов, 
управляющих ими [Ортони и др. 1995, с. 318]. Отсюда становится очевидным, что 
игра явного и скрытого смыслов находится в основе языковой игры, реализация 
которой имеет принципиальное значение для функционирования анекдотов 
[Евстафьева 2006, с. 179]. 

Для описания двусмысленных ситуаций в тексте анекдотов используются 
такие лексико-семантические приемы и средства, как полисемия, омонимия и 
смежные с ней явления, тропы (метафора, метонимия), частично парономазия, 
прагматические аномалии, игра на уровне предложений или обыгрывании 
многозначных и иностранных слов, прагматических аномалий, метафор и 
метонимий [Евстафьева 2006, с. 179; Норман 2006, с. 8, 15, 68-69, 87-89, 154; 

Attardo, Raskin 1991, c. 301-302; McKay 2000, с. 15-16, 40-47]. 

Семантическая двуплановость анекдота проявляется в карикатурном 
изображении предметов (нарушение образов), пространственно-временных 
координат (высмеивание привычных фактов), взаимных позиций персонажей, а 
также в обыгрывании двусмысленности или неопределенности ключевого 
понятия анекдота [Карасик 1997, с. 150]. Его прагматическая двуплановость 
усматривается более сложной, чем карикатурное представление семантики 
текста. Она опирается на оценочные и умозаключительные несоответствия: 
высмеивание персонажей с понижением их статуса и насмешки над стандартной 
логикой [там же, с. 151]. 

Аксиологические ориентиры в анекдоте часто создаются средствами 
стилизации под определенный национальный акцент, возрастной, 
профессиональный, жаргонный и пр. язык [Тубалова 2007, с. 18]. Разновидности 
стилизации охватывают, кроме акцента, типичные грамматические ошибки, 
характерную интонацию, использование определенных этикетных формул и 
клише, а также звуковую имитацию. За счет этого и подчеркивается социально-

статусная идентификация персонажей анекдота. Итак, самым актуальным 
средством маркировки социального статуса действующих лиц анекдотов 
становятся их речевые клише. При этом повышению выразительности анекдота 
в значительной степени способствует комплексное использование автором 
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речевых клише в органическом единстве с архетипическими позами, жестами и 
мимикой персонажей.  

Выводы. Из изложенного следует, что типичными характеристиками 
жанра анекдота являются лаконичность, шутливость общения, фольклорность, 
диалогичность, двуплановость, наличие ключевого компонента, имеющего 
предметный или понятийный характер, а также оценочную и аргументативную 
природу, заключающуюся в языковой игре и игре звукового оформления 
анекдота. При этом важно понимать, что потенциально наиболее значимым для 
соотнесения глубинных структур двуплановой семантики анекдота на фоне 
других языковых средств было и остается просодическое оформления его текста. 

Изложенное свидетельствует о том, что диалектически противоречивое 
взаимодействие между лапидарностью текста анекдота и множеством 
потенциально безграничных по когнитивным возможностям человека сочетаний 
средств всех уровней языка и следует рассматривать как фактор, 
благоприятствующий созданию и развитию сложной системы 
функционирования в нем языковых средств. 
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ілюстративного матеріалу (за наявності) оформлюється згідно вимог до списку 
літератури.  References (оформлені згідно з вимогами зарубіжних стандартів). 

12. Посилання в тексті оформлюються таким чином: у квадратних дужках з 
посиланням на прізвище і рік видання, номер сторінки вказується після коми, 
наприклад [Голубовська 2004, с. 94], [Бацевич 2003, с. 37–56; Freeman 2000, р. 254]. 

13. Перед крапками, комами, двокрапками, крапками з комами, знаками 
питання та оклику, а також після дужки та лапок не ставити пропусків. 

14. Використані наукові джерела подаються після тексту у рубриці 
Література (відцентрована назва, жирним шрифтом, Times New Roman 14), в 
алфавітному порядку. Бібліографічний опис складається згідно з Chicago Style: 

Notes and Bibliography. З абзацу 1,25 см починається перше джерело. Шрифт Times 
New Roman 12, 1 інтервал. Кожна позиція списку літератури подається з нового 
рядка. Спочатку подавати в переліку за алфавітом видання російською та 
українською мовами, потім – іноземними (теж за абеткою). Усі роботи одного 
автора потрібно вказувати за зростанням років видання.  
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15. Список джерел ілюстративного матеріалу оформлюється згідно з 
вимогами до списку Літератури, за нумерацією продовжує список літератури. 

16. Список літератури під заголовком References (відцентрована назва, 
жирним шрифтом, Times New Roman 14), в якому посилання оформлюються 
згідно з вимогами зарубіжних стандартів та подаються для кирилиці у вигляді 
транслітерації за допомогою програми BGN (Board of Geographic Names), що 
представлена на сайті: http://www.translit.ru та з перекладом на англійську мову у 
квадратних дужках. Список повинен повторювати у своїй послідовності список 

Літератури та Список джерел ілюстративного матеріалу. Якщо в списку є 
посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються.  

Схема бібліографічного посилання: 
- автор (и) (транслітерація); 
- назва статті (транслітерація);  
- [переклад назви статті англійською мовою у квадратних дужках]; 

- назва українського або російського джерела (транслітерація); 
- [переклад назви джерела англійською мовою у квадратних дужках – 

парафраз (для журналів можна не робити)]; 
- вихідні дані з позначеннями англійською мовою, або тільки 

цифрові; 
- позначення мови статті (In Ukr. / In Russ). 

Приклад опису статті: 
Cherniukh, B. V.  «Markery prjamoi' movy u ryms'kij poezii' epohy Avgusta (na 

materiali "Metamorfoz" Ovidija) [Markers of the Direct Speech in Roman Poetry of the 

Augustan Period (on “Metamorphoses” by Ovid)].» Studia Linguistica 15 (2019): 277-

290 (In Ukr.).  

17. Після References подається дата надходження авторського оригіналу 
до редколегії. Шрифт Times New Roman 10. 
18. Вартість публікації до 12 стор.  – 750 грн.; понад 12 стор. – по 50 грн. за 
кожну сторінку. 
19. Статті проходять подвійне рецензування та перевіряються на плагіат. 

У разі виявлення порушення видавничої етики статтю не рекомендують до 
друку. Статті приймаються тільки за умов дотримання редакційних 
вимог. 

20. На окремому аркуші подати відомості про автора статті:  
- Прізвище, Ім’я, По батькові; 
- посада та місце роботи або навчання; 
- науковий ступінь та вчене звання; 
- адреса, телефон, e-mail.  

 

 

Дата надходження статті до редакції 13.03.2021 
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REQUIREMENTS FOR PAPERS 

in periodical 

 

“STUDIA LINGUISTICA” (end of 2020, 2021) 

Chair of General Linguistics, Classical Philology and Neohellenic Studies,  

Institute of Philology,  

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine 

e-mail: studia.linguistica@ukr.net 

 

The Journal invites papers (including articles, reviews, opinions, etc.) from 

scholars in the field of linguistics. Papers are acceptable for publication on condition 

they have never been published before; their topics are relevant to the “Studia 
Linguistica” research focus and the text is presented in a predetermined format. Papers 

must describe the current state of the investigated problem and comprise the new findings 

revealed in the course of research.  

Theoretical approaches must be supported by the appropriate illustrations. 

1. Languages – Ukrainian, Russian, English, French, German, Romanian, Polish. 

2. Paper must consist of: 0,5 p. p. for an analytical article; 0,3 p. p. for an article; 

0,25 p. p. for a review. 

3. Title of the article is printed in the center in 1 space (font – Times New Roman 

14, bold CAPITALS). The title should contain no more than 12 words. 

4. Below (after 2 intervals) centered in bold italics Last Name, First Name of the 

author. Below 1 interval ordinary italics centered academic degree and academic title 

(PhD, assistant (associate) professor, postgraduate student, etc.). 1 interval below on the 

center place of work or study (institution name is written in full, without abbreviations; 

font – Times New Roman 14, ordinary italics). Below is the author’s e-mail. 

5. Instructions for preparation abstracts or summary: Three abstracts before the 

text of article sized from 200 to 250 words, which should be informative in terms of the 

main methods, results, conclusions and work prospectives. The key words (5 or 6) are 

submitted in the language of the article. It is printed in 13 Times New Roman,  

1-spaced in italics (do not write the word Annotation, write the word Keywords after the 

annotation from a new line).  

6. Below comes the title of the article, the name  (names)of the author(s) and an 

abstract containing from 200 to 250 words and keywords in Russian and English. If the 

article is written in Russian or English, then the author's name, title of publication, 

abstract and keywords should be submitted in Ukrainian and in one of the foreign 

languages approved by the Editorial Board (printed in Times New Roman 13, 1 spaced). 

Do not write the words Abstract or Summary, write the word Keywords after the 

annotation from a new line in italics. 

7. Paper format: the text must be typed in Times New Roman 14 pt. in 1.5 space in 

mailto:studia.linguistica@ukr.net
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regular font with no hyphens at the end of line. Margins – at the top and bottom – 2 cm; 

left – 2,5 cm; right – 1,5 cm. Paragraph indention – 1,25 cm. (set automatically). 

8. Fragments of the paper containing illustrations must be typed in italics.  

9. Quotes and definitions are enclosed in quotation marks (“word”). A hyphen  

(-) must be clearly distinguished from a dash (–), e.g.: “Language – is ...”, but “lexico-

grammatical meaning”.  
10. The text of the article should contain: 1) introduction; 2) the main part;  

3) conclusions and prospectives of the further research; 4) literature; 5) a list of 

sources of illustrative material (if any); 6) References. 

11. The introduction should contain an overview of studies in the field of the 

problem raised in the article within foreign and domestic linguistics (history of the issue), 

the purpose and objectives of the work. The main part contains a description of the 

materials and research methods, a presentation of the main research materials with 

justification of the obtained scientific results. The conclusions and prospectives of the 

further research contain the generalization of the results of problems’ solving 

represented in the introduction and set the vector of the scientific reasearch within the 

framework of the indicated problem. Literature is formatted according to Chicago Style: 

Notes and Bibliography. All sources from the list of references should be cited in the 

text of the article. The list of sources of illustrative material (if any) is made according 

to the requirements of the list of references. References (compiled according to the 

requirements of foreign standards). 

12. All citations in the text are made in such a way: in the square brackets the 

surname of the author, the year of publication and after comma – the page’s number is 

given. For example [Golubovska 2004, p. 94], [Batsevich 2003, p. 37-56; Freeman 2000, 

p. 254]. 

13. Before periods, commas, colons, semicolons, question marks and exclamation 

marks, as well as after brackets and quotation marks, – no spaces are left. 

14. Literature (centered, in bold, Times New Roman 14), in alphabetical order. 

Bibliographic description should be done according to Chicago Style: Notes and 

Bibliography. The first source begins with step back in 1.25 cm. Font Times New Roman 

12, one interval. Each position of the list of references is submitted beginning from a new 

line. First come editions in Russian and Ukrainian languages in alphabetical order, after – 

in foreign languages (also in alphabetical order). Works of one and the same author 

should be given in order of ascending years. 

15. The bibliography follows the text, including the list of reference sources. The 

word. “Literature” is typed after the text and centered. If necessary, List of Illustrative 

Material is included continuing the numbering from the previous list.  

16. In References (title centered, bold, Times New Roman 14), links are formed in 

accordance with the requirements of foreign standards and are submitted for Cyrillic in 

the form of transliteration using the BGN (Board of Geographic Names) program, which 

is presented on the website: http: //www.translit.ru, followed by a translation into English 



ISSN 2411-1562 

STUDIA LINGUISTICA, 2020. – Вип. 17 : 141-143 

 
 

___________________________ 

ВИМОГИ ДО РУКОПИСІВ [ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ] 
 

143 

in square brackets. The list should repeat in its sequence the List of References and the 

List of Illustrative Material. If the list contains links to foreign publications, they are 

completely repeated. 

Bibliographic reference schema: 

- author (s) (transliteration); 

- title of the article (transliteration); 

- [translation of the title of the article into English in square brackets]; 

- the name of the Ukrainian or Russian source (transliteration); 

- [translation of the source title into English in square brackets (optional for journal 

titles)]; 

- initial data with designations in English, or only digital; 

- designation of the article language (In Ukr. / In Russ.). 

Example of article description: 

Cherniukh, B. V. "Markery prjamoi 'movy u ryms'kij poezii' epohy Avgusta (na 

materiali" Metamorfoz "Ovidija) [Markers of the Direct Speech in Roman Poetry of the 

Augustan Period (on“ Metamorphoses ”by Ovid)]." Studia Linguistica 15 (2019): 277-

290 (In Ukr.). 

17. After References the date of receipt of the author’s original by the Editorial 

Board is indicated. FontTimes New Roman 10. 

18. The cost of 12 page of publication – 27 euro, more than 2 pages – 2 euro per 

page. Payment is made after double reviewing the article and checking it out for 

plagiarism. 

21. Instructions for paper submission. 

The editorial board accepts: 

− information about the author on a separate sheet and in a separate file including: full 

first and second names, patronymic name, degree, rank, place of employment or training 

(postgraduates should indicate the year of training), position, phone numbers, home and 

e-mail addresses; 

− review of the submitted paper by the scientific supervisor for a postgraduate. 

All materials are submitted in a folder, indicating the date of their reception by the 

editorial board. The electronic copy of the article and information about the author are 

sent to: zagmoclasphil@gmail.com 

Papers submitted to the editorial board, including those not accepted for publication, 

will not be returned to the author. 

 

 

Date of the acception by the Editorial Board 13.03.2021. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИКЕ 
НАУЧНЫХ ТРУДОВ  

 

“STUDIA LINGUISTICA” (конец 2020, 2021 г.) 
(кафедра общего языкознания, классической филологии и неоеллинистики 

Института филологии 

Киевского национального университета имени Тараса Шевченка;  
г. Киев, 01033, бульвар Т. Шевченка, 14, каб.141; тел. 8 (044) 239-34-15;  

e-mail: studia.linguistica@ukr.net) 
 

На основе приказа МОН Украины от 02.07.2020 г. № 886 сборнику научных 
трудов «STUDIA LINGUISTICA» подтвержден статус профильного 
специализированного  по дисциплинам филологического профиля 

(языкознание) и принадлежность  
к категории «Б». 

 

Редакция сборника научных трудов "Studia Linguistica" 

рассматривает представленные к печати материалы  
(статьи, рецензии, хроники и т.д.) 

от специалистов в области лингвистики при условии, что предоставленные рукописи 

не были опубликованы ранее, соответствуют проблематике сборника 

и были оформлены в соответствии с редакционными требованиями. 
 

1. Материалы для публикации принимаются от специалистов в сфере 
лингвистики. Языки публикации: украинский, русский, английский, немецкий, 
французский, румынский, польский. 

2. Объем публикации – 0,5 печат. л. (от 8 до 12 полных страниц, включая 
литературу). 

3. Название статьи печатается по центру жирными БОЛЬШИМИ 
БУКВАМИ через 1 интервал (шрифт – Times New Roman, 14). Название должно 
содержать не более 12 слов. 

4. Ниже (через 2 интервала) по центру жирным курсивом Фамилия, Имя, 
Отчество автора. Ниже через 1 интервал обычным курсивом по центру научная 
степень и ученое звание (н-р, д-р филол. наук, проф.; канд. филол. наук, доц.; 
препод.; ассист.; асп.; студ.); еще ниже через 1 интервал по центру обычным 
курсивом место роботы или обучения (название учреждения пишется полностью, 
без сокращений) (шрифт – Times New Roman, 14). Ниже указывается e-mail автора 
статьи. 

5. Ниже подается вступительная аннотация объемом от 200 до 250 слов, 

которая должна быть информативной в части основнх методов, результатов, 
выводов и перспектив работы. Ключевые слова (6-8 слов) подаются на языке самой 
статьи. Печатаются 13 шрифтом Times New Roman через 1 интервал курсивом (слово 
Аннотация не писать, а слова Ключевые слова: писать после аннотации с новой 
строки). 
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6. Ниже указывается название статьи, имя автора и аннотация объемом от 200 

до 250 слов и ключевые слова на русском и английском языках. Если статья 
написана на русском или английском языке, то имя автора, название публикации, 
аннотация и ключевые слова подаются обязательно на украинском языке и на одном 
из утвержденных редколлегией иностранном языке (печатается шрифтом Times New 
Roman 13 через 1 интервал). Слова Аннотация или Summary не писать, а слова 
Ключевые слова, Key words писать после аннотации с новой строчки курсивом. 

7. Основной текст рукописи печатается через 1,5 интервала, шрифт Times New 
Roman 14, без переносов. Поля вверху, внизу – 2 см, слева – 2,5 см, справа – 1,5 см; 
отступ абзаца – 1,25 см (выставлять автоматически).  

8. Фрагменты, которые служат иллюстративным материалом, печатаются 
курсивом. 

9. Четко дифференцировать тире и дефис. Значение слов, выражений и т.п. 
берутся в кавычки (кавычки должны быть только открытыми и закрытыми « »). 

10. Текст статьи должен содержать: 1) введение; 2) основную часть; 3) 

выводы и перспективы дальнейших исследований; 4) литературу; 5) список 
источников иллюстративного материала (при наличии); 6) References. 

11. Введение должно содержать обзор исследований по рассматриваемой в 
статье проблеме в мировой и отечественной лингвистической литературе (история 
вопроса), цель и задачи работы. Основная часть содержит характеристику 

материалов и методов исследования, изложение основного материала исследования 
с обоснованием полученных научных результатов. Выводы и перспективы 
дальнейших исследований обобщают результаты разрешения заявленных во 

введении задач и задают вектор дальнейших изысканий в рамках указанной 
проблематики. Литература оформляется согласно Chicago Style: Notes and 

Bibliography. Все позиции из списка литературы должны быть процитированы 
в тексте статьи. Список источников иллюстративного материала (при наличии) 
оформляется согласно требованиям списка литературы. References (оформляются 

согласно требованиям зарубежных стандартов). 
12. Ссылки в тексте оформляются следующим образом: в квадратных скобках 

со ссылкой на фамилию и год издания, номер страницы указывается после запятой, 
например [Голубовская 2004, с. 94], [Бацевич 2003, с. 37–56; Freeman 2000, с. 254]. 

13. Перед точками, запятыми, двоеточиями, точками с запятыми, 
вопросительными знаками и знаками восклицания, а также после скобок и кавычек 
пропуски на ставятся. 

14. Использованные научные источники подаются после текста в рубрике 
Литература (по центру название, жирным шрифтом, Times New Roman 14), в 
алфавитном порядке. Библиографическое описание составляется согласно Chicago 

Style: Notes and Bibliography. С абзаца 1,25 см начинается первый источник. Шрифт 
Times New Roman 12, 1 интервал. Каждая позиция списка литературы подается с 
новой строки. Сначала подавать в списке по алфавиту издание на русском и 
украинском языках, затем – на иностранном (также в алфавитном порядке). Работы 
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одного автора указываются по возрастанию года выпуска издания. 
15. Список иллюстративного материала оформляется в соответствии с 

требованиями к списку Литературы, нумерация продолжает список. 
16. В References (по центру название, жирным шрифтом, Times New Roman 

14) ссылки оформляются в соответствии с требованиями зарубежных стандартов и 
подаются для кириллицы в виде транслитерации с помощью программы BGN (Board 
of Geographic Names), что представлена на сайте: http://www.translit.ru, далее следует 
перевод на английский язык в квадратных скобках. Список должен повторять в 
своей последовательности список Литературы и Список иллюстративного 
материала. Если в списке есть ссылки на иностранные публикации, они полностью 
повторяются. 

Схема библиографической ссылки: 
- автор (и) (транслитерация); 
- название статьи (транслитерация);  
- [перевод названия статьи на английский язык в квадратных скобках]; 
- название украинского или русского источника (транслитерация); 
- [перевод названия источника на английский язык в квадратных скобках (для 

названий журналов не обязательно)]; 
- исходные данные с обозначениями на английском языке, или только цифровые; 
- обозначение языка статьи (In Ukr. / In Russ.). 

Пример описания статьи: 

Cherniukh, B. V.  «Markery prjamoi' movy u ryms'kij poezii' epohy Avgusta (na 

materiali "Metamorfoz" Ovidija) [Markers of the Direct Speech in Roman Poetry of the 

Augustan Period (on “Metamorphoses” by Ovid)].» Studia Linguistica 15 (2019): 277-290 

(In Ukr.). 

17. После References указывается дата поступления авторского оригинала в 
редколлегию. Шрифт Times New Roman 10. 
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