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Вступ. У центрі уваги Одеської літературознавчої школи, 
одним із очільників якої був лауреат Шевченківської премії, про-
фесор Одеського національного університету імені І. І. Мечни-
кова, завідувач кафедри літератури 20 століття і народів СРСР, 
В. В. Фащенко, була теорія діалогу і діалогічності, коректно й кре-
ативно застосована як у практиці аналізу різножанрових художніх 
текстів, так і в методичних засадах навчально- виховного процесу 
в аудиторній та позаудиторній роботі зі студентами вишу. Діалог 
як продуктивний засіб комунікації універсального типу – вельми 
широке й багатогранне поняття, що відіграє посутню роль у різ-
номанітних сферах людського буття, зокрема як надійний засіб 
спілкування не тільки між людьми, а й народами та їхніми куль-
турами. Цим зумовлене звертання до теорії діалогу та освоєння 
її на різних рівнях праці науковців і передусім тих, які вивчають 
тексти, зокрема художні, як і їхні інтерпретаційні моделі. Тим 
більш важливо, що взаємодія різних видів мистецтва – літерату-
ри та музики, літератури і живопису, літератури й архітектури, 
наприклад, – надає кожному з відтінків звучання й удосконалення 
творчої палітри, постійного взаємозбагачення як їхнього змісту, 
так і форми. Цілком зрозуміло, чому відомий філолог- україніст 
Василь Фащенко інтенсивно взявся за розробку проблеми діало-
гічності, котра дала підстави не тільки для глибинного вивчення 
солілоквіуму – діалогу – полілогу в широкому спектрі вияву не 
тільки у специфічному жанрі драми, а також в інших літератур-
них жанрах: ліриці, романі, новелі та повісті.
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Мета дослідження. Саме тому метою цієї публікації є спро-
ба осмислити внесок професора в методологію та практику лі-
тературознавчого аналізу, котрі вивели його наукові досягнення 
на аспекти інтертекстуальності та інтермедіальності, результати 
яких виявилися вельми актуальними не лишень у його працях, 
а й на сучасному етапі розвитку філологічної науки та міжкуль-
турного діалогу.

Матеріали і методи. В основу розвідки покладено Біобі-
бліографічний покажчик праць професора В. Фащенка (Одеса: 
Чорномор’я, 2004. – 67с.) і його праці «Історія літератури описова 
й концептуальна (Принципи відбору й оцінки художніх явищ)» 
(Історія кафедри української літератури Одеський національний 
університет імені І. І. Мечникова: персоналії і факти: у 2-х то-
мах. – Одеса, 2018. – Т. 2: Антологія. – С. 530-536). «Метаморфози 
в українській новелістиці 20 в.» (Слово про Василя Фащенка: про-
довження діалогу. – Одеса: Чорномор’я, 2018. – С. 463-467). «Ми-
тець і влада» (Кур’єр Кривбасу. – 1996 – № 57-58. – С. 31-38). «Про 
діалогічне дослідження літератури» (Слово про Василя Фащенка: 
продовження діалогу. – Одеса: Чорномор’я, 2018. – С. 456-463). «Я 
не пишу, а думаю» (Літературна Україна. – 1999. – 7 січня). Своє-
рідним підсумком розробки теорії та практики діалогічності в лі-
тературі є укладена дружиною М. М. Фащенко та донькою Маша-
ровою Ярославою Василівною книжка «Слово про В. Фащенка: 
продовження діалогу» (Одеса: Чорномор’я, 2018. – 600 с.).

У добрій нагоді стали й праці продовжувачів теорії та прак-
тики діалогічності як одного з фундаментальних напрямів дослід-
ницької стратегії професора В. В. Фащенка, зокрема професора 
В. Панченка («Одеський характерник професор Фащенко»: Черка-
си – Одеса: Видавець Олександр Третяков, 2019. – 180 с.) і доцента 
В. Саєнко («Науковий світ професора В. В. Фащенка в контексті 
українського літературознавства 2-ої половини 20 віку»: Одеса: 
Чорномор’я, 2018. – С. 574-585; «Наукові здобутки професора

Фащенка В. В. у контексті україністики межі тисячоліть»: 
Історико- літературний журнал. – 2007. – № 7. – С. 6-15); «Науко-
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ва творчість як modus vivendi професора В. В. Фащенка»: Рідний 
край, 2019. – № 2(41). – С. 167-179); професора М. Стрельбицького 
(«Фащенко і Фащенківське для 21 сторіччя»: Одеса: Чорномор’я, 
2018. – С. 586-590). Окрім названих джерел, які слугують фунда-
ментом для нашого дослідження, використали такі методи, як 
типологічні сходження і порівняльне літературознавство, інтер-
медіальність.

Результати та обговорення. Засновуючись на теорії та 
практиці одного з трьох напрямів наукової діяльності професора, 
в яких висловлено положення про сутність діалогу в літературі та 
в бутті гармонійної людини, цікаво зосередитися на висновках, 
які можуть слугувати для подальшої розробки актуальної про-
блеми, які зроблені щодо особливостей і функцій діалогічного 
начала. Слушною є думка В. Саєнко зі статті «Наукова творчість 
як modus vivendi професора В. В. Фащенка»: «Глибокий підтекст 
і асоціативну широту вкладав Василь Васильович у поняття «ді-
алог», яким він часто оперував. Та чи не найсокровенніший сенс 
полягав у розшифровці, що вияскравлювала формулу modus’а 
vivendi, – органічне й нерозривне поєднання двох видів діяльно-
сті: наукової та педагогічної, в яких він реалізував себе якнайкра-
ще, виховавши якісну школу талановитих учених. І таки справді: 
запорукою й видимим успіхом у цій конкретній справі атемпо-
рального діалогу, яким живилася вся творча діяльність професо-
ра, є вихована ним плеяда талановитих послідовників – генерація 
науковців, здатних удихнути нове життя в ідеї, що розроблюва-
лися вчителем, долучившись до випрацюваного ним темарію, 
і так продовжити й розвинути їх» [4, с. 169].

«Вже значно пізніше, у своєму останньому інтерв’ю, В. Фа-
щенко так коментував свій симбіоз суто наукового та педагогічно-
го компонентів у своїй роботі «Думку, хоч якою була, можна було 
перевірити, тільки дивлячись в очі слухачів. Це унікальна лабора‑
торія для наукових студій. І тим, хто цього не знає, не варто писа-
ти посібники студентам – для них ті писання залишаться сліпими 
і глухими. Бо момент істини – у діалозі» (курсив мій. – В. С.)» 
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[4, с. 169]. «І хоч вислів про діалог як квінтесенцію універсальної 
форми спілкування між людьми, суспільствами, країнами, науко-
вими школами тощо було сформульовано вже наприкінці життє-
вої дороги вченого, та цим принципом В. В. Фащенко керувався 
впродовж усієї творчої діяльності і як Педагог, і як Науковець» 
[4, с. 169].

Висновки. На окрему розмову заслуговує інтертекстуальний 
підхід, яким досконало володів учений, було порівняння україн-
ської літератури з іншими європейськими культурами, зокрема 
прибалтійських країн, середньоазіатських республік, слов’ян-
ськими культурами тощо «Вельми важливо, що характеристич-
ними ознаками властивої професорові діалогічності були шана й 
увага до попередників і науковців- сучасників, які зробили свій 
внесок у розв’язання актуальних проблем теорії й історії україн-
ської та світової літератури, котра полягала як у вивченні їхнього 
досвіду та посиланнях на їхні праці, ідеї, важливі положення, так 
і у видимій і невидимій толерації під час полеміки та висловлення 
критичних суджень на їхню адресу» [4, с. 171].
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Introduction. It is well known that every year the listener and 
the modern music scene substantially increase the requirements for 
the quality and depth of emotional impressions from performances. 
Taking this into account, we believe that the process of evolutionary 
transformation of choral art concerns not only external aspects, such as 
dramatization and stage movement, but also internal ones, such as the 
essence and significance of choral singing in general. That changes the 
perception of vocal sounds as the embodiment of artistic images and 
influences the techniques for building a “choral musical instrument” 
[1]. Educating a conductor- choirmaster is a long-term, multifaceted 
process. The most important quality of a choral conductor working in 
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modern Ukraine is deep theoretical and artistic knowledge of national 
choral traditions, historical styles, composition schools and musical 
dialects. During the period of study at music schools and universities, 
students, in addition to conducting and choral classes, are offered a 
range of theoretical and practical choral subjects, such as Choral 
studies, Choral solfeggio, Choral literature, Choral arrangement, and 
Methodology of teaching choral disciplines. Each of these subjects 
equips future specialists with the knowledge necessary for further 
improvement, helps to reveal their creative potential in many ways and 
expands their horizons [2].

The aim of this paper is to determine ways to update the 
educational complex of professional choral subjects in accordance 
with the needs of the modern music scene. To achieve this goal, it is 
necessary, first of all, to analyze modern standards of choral sonority 
and identify its most important components. Materials and methods. 
Methods such as observation, analysis and comparison are used 
to achieve the goal and solve the tasks. The materials for the study 
were video recordings of performances by modern choral groups and 
research by representatives of the Odessa choral school (K. K. Pigrov, 
Y. M. Bondar, and I. O. Shatova).

Results and discussion. One of the prerequisites for the proper 
education of a choir conductor is the systematic connection of 
choral theory with the practice of choir performance. It is the closest 
integration of choral subjects with the choir class, the subordination 
of the entire educational process to the tasks and needs of the student 
body, which is a key factor to the success and effectiveness of a creative 
choral school [6]. Their aim has always been theoretical and practical 
mastery by students of the following principles, which constitute the 
basis of choral sonority:

1. Perfect vocal pitching and choral ensemble are the foundation 
of artistically perfect performance of vocal and choral works [5];

2. Intonation of a melody is unthinkable without a harmonious 
environment. The full formation of musical hearing is carried out by 
combining a melody with chords [3; 4].
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On the other hand, the aspect that has the most direct impact on 
choral sound, the development of vocal skills of future choirmasters, is 
still not stable in the system of modern conducting and choral education, 
which contradicts modern requirements for a choir conductor. This 
leads to a situation where a choral conductor has to improve their 
knowledge and skills in this important field after their graduation.

Note that a choirmaster receives his vocal and auditory 
representations in the process of immersion in the choral sound, which 
is vocal. Choral conducting technique is born and based on the vocal 
technique, which a choirmaster adheres to in the process of working 
with choral parts. For example, the auftakt technique is based on 
physiology breathing, the amplitude of the gesture varies depending 
on the dynamics, the nature of the conducting stroke reflects different 
types of sound attack, and is responsible for articulation and depth of 
sound, and the shape of the conductor’s wrist expresses features of 
sound production. This series can be extended. Thus, choral conducting 
over the years of evolution has acquired significant differences from 
conducting an orchestra. This would be impossible without a deep 
understanding of the connection between singing and conducting.

Although the academic choir is still the most common genre 
of the choir, among the world’s choirs there is a steady trend to go 
beyond its standard of sound, mostly in the direction of pop and jazz 
styles. This is due to the variety and brightness of vocal techniques 
in pop singing, which, passing through the “filter” of the specifics of 
choral sound, gives the prospect of its significant enrichment, cutting 
off unsuitable techniques, which mainly relate to so-called extreme 
vocals, such as “splitting”, “growling”, etc.). Techniques such as 
“subtone”, “belting”, “nasal and oral twang”, “slide”, and some others, 
obviously, have a chance to take a well-deserved place in the palette of 
choral sonority in the near future. Note, however, that to perform most 
of these techniques, choral singers must use individual microphones.

Conclusions. The evidence from this study suggests that the 
process of significant choral sonority renewal increasingly requires 
a review and rethinking of both the form and content of the circle 
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of disciplines of professional choirmaster and choir artist training. 
Therefore, this aspect of the problem, as well as the search for a balance 
between innovation and tradition, is a promising direction for further 
research.
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Вступ. Хореографія, танець – вид мистецтва, у якому ос-
новними засобами створення художнього образу є динамічні рухи 
та пози людського тіла, поетично осмислені та організовані у про-
сторі та часі. У танці особливо яскраво втілюється національний 
характер народу, дух епохи. Міфолорні образи- дійства (термін 
наш) експлікують інтеріоризовані авторською свідомістю знання 
амеріндіанців про циклічність часу, вічне оновлення життя через 
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смерть, плодючість, жертвопринесення. Мета дослідження. Ме-
тою даної наукової розвідки є показати, як філософія ритуального 
танцю вербалізується в тексті лінгвосеміотичними засобами. Ма-
теріал і методи дослідження. На матеріалі текстів сучасних аме-
ріндіанських письменників (Н. С. Момадея, Л. М. Сілко, Л. Хоган) 
за допомогою лінгвосеміотичного, лінгвостилістичного та лінг-
восинтаксичного методів аналізу в роботі досліджуються спосо-
би трансформації ритуально- міфологічних світоглядних типів, як 
архетипів художніх сюжетів і жанрів, в образи- дійства, які в тек-
сті засобом лінгвосеміотичних інструментів передають філосо-
фію ритуального амеріндіанського танцю.

Результати та обговорення. В амеріндіанських прозових 
текстах уявлення про циклічність буття, зокрема, що все у при-
роді розвивається за колом і повторюється, об’єктивується у тек-
стах міфів і легенд про створення світу, в описах обрядових і ри-
туальних танцях, які логічно вплітаються в тканину повістування 
сучасного художнього роману-міфу С. Момадея «House Made of 
Dawn»:

«Angela thought of Abel, of the way he had looked at her – like a 
wooden Indian – his face cold and expressionless. A few days before 
she had seen the corn dance at Cochiti. It was beautiful and strange. 
It had seemed to her that the dancers meant to dance forever in that 
slow, deliberate way. There was something so grave and mysterious in 
it, those old men chanting in the sun, and the dancers so …  so terribly 
serious in what they were doing. No one of them ever smiled. Somehow 
that seemed important to her just now.

The dancers had looked straight ahead, to the exclusion of 
everything, but she had not thought about that at the time. And they 
had not smiled. They were grave,  so unspeakably grave. They were 
not merely sad or formal or devout; it was nothing like that. It was 
simply that they were grave, distant, intent upon something that she 
could not see. Their eyes were held upon some vision out of range, 
something away in the end of distance, some reality that she did not 
know, or even suspect. What was it that they saw? Probably they saw 
nothing at all, nothing at all. But then that was the trick, wasn’t it?
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To see nothing at all, nothing in the absolute. To see beyond 
the landscape, beyond every shape and shadow and color that was to 
see nothing. That was to be free and finished, complete, spiritual. To 
see nothing slowly and by degrees, at last; to see first the pure, bright 
colors of near things, then all pollutions of color, all things blended 
and vague and dim in the distance, to see finally beyond the clouds 
and the pale wash of the sky – the none and nothing beyond that. To 
say «beyond  the mountain», and to mean it, to mean, simply, beyond 
everything for which  the mountain stands, of which it signifies the 
being. Somewhere, if only she could see it, there was neither nothing 
nor anything. And there, just there, that was the last reality.» («House 
Made of Dawn», p. 32-33).

У наведеному фрагменті йдеться про виконання Танцю Ку-
курудзи  народом племені пуебло. Народ цей мовчазливий. Тиша 
– є однією з їх етнокультурних цінностей, оскільки символізує 
мудрість, глибину почуттів, роздумів над сенсом людського 
буття. Філософія такого танцю сприймається очима білої жін-
ки, Анжели. По-перше, її вразило обличчя виконавців, холодні й 
неемоційні, кам’яні й загадкові. Ритм танцю в тексті передається 
повтором вислову they were grave, в якому імпліковано глибину 
думок і почуттів танцюристів. У процесі виконання танцю вони 
мовчазні й занурені у власні думки, тому Анжелі і здається, що 
вони дивляться «в нікуди» і бачать «нічого» (see nothing at all, 
nothing in the absolute). Надприродна можливість амеріндіанців 
відчувати межу, що проходить між різними світами (реальним 
і сакральним), експлікована займенником that, що неодноразо-
во повторюється в тексті та слугує референцією до визначення 
останньої реальності (the last reality), за якою відбувається щось 
інше, позасвідоме.

У вище наведеному фрагменті тексту невпевненість, невідо-
мість, імплікована в образі туману, змінюється раптовим прояс-
ненням (a sudden burst of colors), яскравим світлом, який спричи-
нений променями сонця (the sun struck fire). Земля, осяяна різними 
кольорами, відроджується у променях сонця  (the glowing earth).
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Атмосфера гармонії духовного стану виконавців – музики – 
рухів танцюристів реалізується в тексті через лексичні одиниці 
на позначення єдності (together), спокою (no longer had fear) і ща-
сливої завершеності (perfect): «The dancers took their places. They 
wore white pants and silver belts. The queue of his hair was wrapped 
around with a bright new cloth, and there was a rust-colored rouge 
under their eyes. He [Abel] tried to think ahead to the songs, to all 
the dips and turns of the dancers, the rattle of the gourds, to all the 
measured breaks in the breath and the skipping beat of the drum, but it 
all ran together in his mind, and he waited under the eyes of the elders, 
fidgeting and full of dread. The chant began low and away, and the two 
dancers at the beads of the lines moved out, and one after another 
the others followed, so that a perfect chain of motion ran slowly upon 
the lines from front to back and the lines drew slowly out and sound 
swelled upon them. It had happened, and he no longer had fear, not 
even any thought of fear. He lost track of the time. It was perfect.» 
(«House Made of Dawn», p. 181).

Учасники танцю одягнені в білі штани (білий колір – сим-
вол зародження нового), під очима мали макіяж жовтогарячого 
кольору (світ Сонця). Вони настільки занурювались у танець, що 
не могли вже ні про що думати. Почуття страху ( full of dread) 
відійшло і відчувалась загубленість у часі і просторі.  Все було 
досконалим (perfect).

Висновки. Обряд як подію, процес, дискурс, семіотичний 
текст лінгвіст досліджує не в аспекті розгляду мовних явищ як 
одиниць кодової системи, а в аспекті реконструкції суспільних 
концептів, збережених у мовних виявах. Важливим і актуаль-
ним у дослідженні художніх образів, як-от ритуальних танців, є 
системне вивчення символіки конкретного народу, тому що кож-
ний з нас певним чином – в’язень конкретного часу в історії люд-
ства. Попередні покоління залишають духовні скарби як матерію 
свого життя, що закодована у системі символів, які також мають 
історичні межі. Засобом ритуального танцю, цього художнього 
образу- дійства відтворюється його філософія – зв’язок людини 
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з Великим Творцем, що лежить в основі етноархетипного мотиву 
установлення гармонії у світі.

Людина у філософії амеріндіанців розуміється як мікрокосм, 
що як мала частка входить до структури макрокосму (Всесвіту) 
і тому є невідривною  від цілого світу. Цей зв’язок має трансцен-
дентний характер і виявляється  в тому, що процеси зовнішнього 
відносно людини світу віддзеркалюються  у сфері його внутріш-
нього духу і реалізуються засобом танцю.
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Вступ. Сплеск інтересу до розкриття універсальних ме-
ханізмів творчості людини дивним (а може і природнім) чином 
збігся в часі з міждисциплінарною інтеграцією декількох дослід-
ницьких векторів, а саме, когнітивно- орієнтованого, нейроорі-
єнтованого, просторово- орієнтованого, семіотико- орієнтованого 
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й діяльнісно- орієнтованого. Саме на перетині цих підходів 
до феномену творчості посилилась увага до аналізу різнома-
нітних виявів інтермедіальності 1, зокрема, в аспекті синтезу 
літературно- художньої та музичної свідомостей у їхньому твор-
чому потенціалі. Мета дослідження. У фокусі цього фрагменту 
дослідження явище музикалізації сучасної англомовної худож-
ньої прози, розглянуте під кутом зору текстового втілення лінг-
вопоетичних і семіотико- просторових патернів мелопоетизації 
з метою встановлення кореляції між словесними виявами ін-
термедіальності та грою вертикалей і горизонталей у художній 
текстурі. Матеріали і методи. Матеріал дослідження склали 
твори британського письменника, Нобелівського лавреата, Кад-
зуо Ішігуро, поєднані темою музики й музикантів, а саме, роман 
“The Unconsoled” (Безутішні) та збірка оповідань “Nocturnes. Five 
Stories of Music and Nightfall” (Ноктюрни. П’ять історій музики й 
смеркання). До їх інтермедіальної інтерпретації застосовано ав-
торську методику когнітивно- іконічного аналізу, яка спирається 
на реконструкцію аналогових концептуальних і просторових мо-
делей, що слугують основою для породження емерджентних ме-
лопоетичних смислів, які складають зміст стрижневих музичних 
мотивів аналізованих художніх текстів.

Результати та обговорення. Особливістю досліджуваних 
творів Кадзуо Ішігуро є те, що, на відміну від багатьох мелопое-
тизованих художніх текстів, інкорпоровані в них музичні мотиви 
створюються не лише фоносемантично та/або ритмосинтаксич-
но, а в першу чергу завдяки грі площин і векторів – горизонталь-
них (лінійних, хвилеподібних і колоподібних) та вертикальних. 
При цьому горизонталь, як правило, задає заспокійливу, хоча 
і трохи сумну тональность, напр., We went through that song, full 
of travelling and good-bye (1, p. 27), у той час як вертикаль – дра-
матичну, напр., He ascended a few inches into the air, then crashed 

1 Тези підготовлено в межах фундаментального наукового дослідження МОН 
“Лінгвістика інтермедіальності у викликах сучасності: полімодальність мислен-
ня, інтерсеміотичність тексту, полілог культур” (реєстраційний номер в УкрНІІТІ 
0119U100934).
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down across the front of the stage,  taking the podium rail, the ironing 
board, the score, the music stand, all with him (2, p. 496).

Такий афективний контраст між горизонталлю як утіленням 
сакралізації руху [5: 261] й вертикаллю як однією «із знакових 
структур художнього простору» [3: 113] в аналізованих творах 
формує своєрідну геометрію музичних смислів, певну «геоме-
тричну реальність» [1: 265], яка втілює психологію горизонталь-
ності й вертикальності [там само: 129], де остання поєднує порив 
вгору й падіння долу [там само: 129-135; 3: 113-118]. Тут musica 
literaria [2: 155], як і музика per se, виявляють свою подвійну 
природу, демонструючи емоційно- чуттєву глибину й граничну 
глибину абстрактного мислення [4: 314] як «силові поля», що зби-
раються у простір, котрий становить «ієрархізовану структуру 
підпорядкованих цілому смислів» [5: 241].

Подібна акцентуація, на наш погляд, підтверджує те, що 
музика, з боку онтології, є, передусім, ментальним конструктом: 
вона «живе у виконанні, але відзвучавши, […] переміщується», за 
словами О. Бразговської, «у простір слова, жесту, кольору, запа-
ху» [2: 150], розхитуючи той міф, що музика, як і література, є 
мистецтвами, що розгортаються виключно в часі.

Висновки. Аналіз просторового компоненту музикалізації 
художньої прози, переломленого крізь призму взаємодії її верти-
кальних і горизонтальних площин, засвідчує їхню емоціогенність 
і водночас створює підгрунтя для подальшої трансгресії дослід-
ницьких меж у бік визначення усієї сукупності нейрокогнітивних 
і семіотичних патернів, утілених у художніх дискурсах, які нале-
жать до різних літературних напрямів і жанрів.
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Вступ. У сучасних умовах дистанційного навчання особли-
вого значення набуває необхідність підвищення мотивації до ви-
вчення іноземної мови, адже вона є невід’ємною складовою нав-
чання, спонукальною силою, яка спрямовує тих, хто навчається, 
на реалізацію мотивів щодо здобуття знань і умінь. Це особливо 
актуально в умовах скорочення аудиторних годин на вивчення 
іноземних мов і збільшення обсягу самостійної роботи. Свідома 
робота студентів, скерована викладачем, призводить до позитив-
ного ставлення до навчання, високої самоорганізації та помітних 
результатів. Провідна роль у досягненні основної мети навчан-
ня відводиться формуванню та підтримці мотивації, що сприяє 
найефективнішому засвоєнню навчального матеріалу та вдо-
сконаленню умінь і навичок. Метою дослідження є окреслення 
шляхів підвищення мотивації до вивчення іноземної мови в умо-
вах дистанційного навчання.
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Результати та обговорення. Мотивація є найбільш зна-
чущим чинником успішності навчання в цілому і вивчення іно-
земної мови зокрема. Питання мотивації були предметом дослі-
дження багатьох вітчизняних та зарубіжних учених (Н. Арістова, 
Р. Гарднер, О. Леонт’єв, С. Рубінштейн, А. Щукін, П. Якобсон та 
ін.). Згідно з визначенням С. Гончаренка, мотивація – це «система 
мотивів, або стимулів, яка спонукає людину до конкретних форм 
діяльності або поведінки». У якості мотивів можуть виступати 
уявлення та ідеї, почуття й переживання, що виражають мате-
ріальні або духовні потреби людини. Одна й та сама діяльність 
може бути здійснена спираючись на різні мотиви [1, с. 217].

Застосування сучасних інформаційних технологій, висока 
технічна реалізація у дистанційному навчальному процесі мають 
стимулюючий ефект. Проте неможливо переоцінити роль викла-
дача в зацікавленні здобувачів вищої освіти, створенні умов для 
активізації їх пізнавальної діяльності у процесі вивчення іно-
земної мови та мотивуванні студентів на здобуття іншомовних 
навичок. Доцільно наголосити на ролі професійно- педагогічних 
якостей викладача, що сприяють успішному управлінню ефек-
тивністю навчального процесу та підвищенню мотивації здобу-
вачів вищої освіти, таких як педагогічне мислення, загальна й 
професійна культура та ерудиція, спостережливість, педагогічне 
передбачення (педагогічний прогностицизм), рефлексія, дотеп-
ність і гнучкість мислення, педагогічна майстерність [2].

П. Якобсон визначає три типи мотивації навчання: мотива-
ція, що може бути названа «негативною», яка стимулює уникнен-
ня ситуацій дискомфорту (дорікання з боку батьків, викладачів 
та однокурсників); мотивація, яка має позитивний характер, але 
також пов’язана з мотивами; мотивація, яка визначається вузько 
особистими мотивами студентів (шляхи до власного благополуч-
чя, схвалення людей тощо) [3].

В умовах дистанційного навчання перед викладачем постає 
завдання організації навчально- виховного процесу засобами су-
часних інформаційних технологій, координації пізнавального про-
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цесу шляхом використання відповідних навчально- методичних 
матеріалів, підвищення мотивації студентів на вивчення інозем-
ної мови з переважним акцентом на формування внутрішньої 
мотивації студентів на вивчення іноземної мови, адже саме вона 
є пусковим механізмом процесу пізнання. В умовах дистанцій-
ного навчання відбувається зменшення зовнішнього впливу на 
мотивацію та зростання ролі внутрішньої мотивації навчальної 
діяльності. Важливу роль у підвищенні внутрішньої мотивації 
на вивчення іноземної мови відіграє демонстрація студентам 
їхніх успіхів, що підтримує та стимулює подальшу зацікавле-
ність у навчанні. Позитивні результати стають потужним моти-
ваційним чинником подальшого поглиблення та удосконалення 
знань, умінь і навичок. Також важливим є чітка постановка цілей 
і завдань конкретного курсу, розстановка пріоритетів, виконан-
ня окреслених завдань шляхом відбору найпотрібнішого й ме-
тодично доцільного навчального матеріалу, методів і прийомів; 
формування у студентів звички самостійно працювати та кори-
стуватися здобутими знаннями. У період дистанційного навчання 
важливим внеском у формування внутрішньої мотивації є також 
можливість займатись у зручний час та у зручному місці, здійс-
нювати навчання одночасно з професійною діяльністю.

Висновки. В умовах дистанційної освіти підвищується зна-
чення мотивації до вивчення іноземної мови. Саме вона визначає 
рівень навчальної активності здобувача вищої освіти, корегує 
її напрям, стимулює подолання труднощів. Викладачу відво-
диться важлива роль наставника, організатора та координатора 
навчально- виховного процесу, який має використовувати особи-
стісні та технічні ресурси таким чином, щоб максимально сти-
мулювати інтерес студентів і підвищувати мотивацію на вивчен-
ня іноземної мови.
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Вступ. Сьогодні, як ніколи, знання іноземної мови необхід-
ні в усіх сферах життя, а особливо професійній. І це зумовлює 
пошук інноваційних методів і напрямків удосконалення нав-
чання іноземної мови. Основним завданням навчання німецької 
мови є підвищення якості навчального процесу, що вимагає від 
професорсько- викладацького складу пошуку нових ефективних 
підходів, форм, методів та прийомів навчання. Вивчення німець-
кої мови в музичному ЗВО має свої особливості, що пов’язані із 
специфікою професії музиканта: участь у фестивалях, конкурсах, 
виконання творів німецькою мовою, концертна діяльність у ні-
мецькомовних країнах.

Метою доповіді є висвітлення ефективних форм і методів 
навчання німецькій мові із застосуванням автентичного музично- 
пісенного матеріалу. Сьогодні розробляються освітні моделі, які 
є особистісно зорієнтованими, і відображають особливості сучас-
ного соціокультурного простору. До них відносять інтеграцію, 
синергетичний підхід, особистісно- діяльнісний та комунікатив-
ний підходи.
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Результати та обговорення. Інтегративне навчання закладає 
нові умови діяльності викладачів та студентів, є діючою моделлю 
активізації інтелектуальної діяльності та розвиваючих прийомів 
навчання. Вивчення феномену освітньої інтеграції відбувається 
на матеріалі різних дисциплін (Н. Бібік, В. Гузєєв, М. Іванчук, 
В. Ільченко та ін.), іноземних мов (Р. Мартинова), цікавої лігві-
стики (С. Приталюк), зокрема предметів художньо- естетичного 
циклу (Л. Савенкова, Н. Терентьєва, О. Щолокова, Б. Юсов та ін.).

Синергетичний підхід розширює уявлення про педагогічну 
реальність і дає змогу створити нові прикладні методології дослі-
дження та організації різних аспектів педагогічного процесу. Ідеї 
синергетичного підходу розглянуто у працях Н. М. Таланчука, 
М. І. Рожкова, А. Л. Уманського та ін.

Останнім часом усе більшого розповсюдження отримує орі-
єнтація на особистісно- діяльнісний і комунікативний підходи 
у навчанні іноземної мови, які активізують потенціальні здібно-
сті студента, формують критичне мислення. На думку вчених 
(Г. Онкович, В. Дороз О. Палка, С. Пілішек, Г. Савицька), через 
відсутність знань соціокультурного фону країни, мова якої вивча-
ється, неможливо сформувати комунікативну компетенцію мов-
ця. Однією з успішних спроб наближення навчального процесу до 
реального життя є «культуро спрямоване оволодіння іноземними 
мовами» (Л. Смелякова), яке впроваджується шляхом викори-
стання автентичного матеріалу [1].

Впровадження автентичного пісенного матеріалу у навчанні 
німецької мови є дуже важливим, оскільки це допомагає розв’я-
зати такі завдання, як комплексне засвоєння студентами профе-
сійних знань, а також знань лінгвокраїнознавчого, культурно- 
естетичного характеру і формування на цій основі комунікативної 
компетенції, необхідної для повноцінного міжкультурного спіл-
кування. Пісенний матеріал служить засобом відпрацювання 
вимовних (артикуляційних, акцентологічних, орфоепічних, інто-
наційних) і аудіотивних навичок, розширення лексичного та фра-
зеологічного запасу, засвоєння стилістичних норм і синтаксич-
них структур німецької мови, її усної й писемної форм, а також 
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розвитку продуктивних умінь і навичок. Пісня використовується 
як основа розгортання діалогічного й монологічного, підготовле-
ного й непідготовленого мовлення, усної й писемної форм [1].

Підготовча робота над піснею спрямовується на пошук ціка-
вої інформації німецькою мовою щодо життя композитора, ціка-
вих художніх фактів його творчості, історичних умов створення 
певного музичного твору, характеристики епохи. Самостійний 
пошук інформації допомагає формувати аналітичні уміння, логіч-
но будувати думку німецькою мовою, відпрацьовувати вже доб ре 
відомі мовленнєві одиниці та добирати нові, які більш влучно від-
бивають зміст інформації. Самостійно- пошукова робота сприяє 
розширенню лексики (загальної та професійної), автентичні пер-
шоджерела сприяють удосконаленню професійних знань.

Прослуховування пісні в аудіо- запису спрямоване на усві-
домлення змісту пісні, його образності, мовностилістичних засо-
бів. Семантизація слів проводиться після слухання пісні з тим, 
щоб не втратити той емоційний настрій, на який налаштовані 
студенти, а також створити умови для розвитку «чуття мови», 
умінь передбачити лексичне значення слів на основі вже відомого 
контексту.

Однією з цікавих форм роботи з текстом пісні, організованої 
на основі методу порівняння, є використання «Академічної по-
леміки». Студенти перекладають слова пісні самостійно, а потім 
порівнюють із кількома перекладами різних авторів. Наприклад, 
таким чином ведеться робота над баладою Ф. Шуберта на слова 
Й. Гете «Лісовий цар». Студенти мають можливість ознайомитися 
з перекладом цієї балади українською мовою П. Куліша, Б. Грін-
ченка, М. Рильского. За умовами гри студенти розподіляються на 
групи та отримують картки з аргументами викладача на користь 
того чи іншого автора перекладу, і повинні виписати максимум 
аргументів «за» або «проти» висунутого твердження. Кожна гру-
па розпочинає свій виступ зі твердження, викладач висуває влас-
ні аргументи на підтримку (чи заперечення) цього твердження та 
завершує виступ висновком про свою позицію в дебатах. На за-
няттях практикуються різні форми (сольна та хорова) виконання 
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пісень німецькою мовою, у процесі чого вирішуютьсяся мовні та 
мовленнєві завдання.

Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що ви-
користання інноваційних форм і методів викладання німецької 
мови із застосуванням автентичного музично- пісенного матеріа-
лу сприяють удосконаленню і розширенню спектру професійних 
знань, розвитку умінь і навичок, необхідних у роботі з іншомов-
ним текстом, а також вирішенню комплексу мовних і мовленнє-
вих завдань.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Бадер В. І. Українська пісня як засіб формування лінгвокраїноз-

навчої компетенції іноземних студентів [Електронний ресурс] // е-жур-
нал «Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку». – 
2008. – Вип. 2. – Режим доступу: http://www.intellect- invest.org.ua/ukr/
pedagog_editions_emagazine_pedagogical_science_vypuski_n2_2008_st_9/.

2. Белявська О. О. Концепції використання музики в навчанні іно-
земних мов О. О. Белявська // Зб. наук. праць Інституту психології ім. 
Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка Т.ХІІ, ч. І, – К., 
2010. – c. 17-24.

3. Матеріали Міжнародної науково- практичної конферен-
ції ІХ Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва 
«Kонцептуальні проблеми розвитку української культури у світлі під-
готовки і проведення 2012 року як року культури та відродження музеїв 
в україні» 2-3 червня 2011 р. Том І.

 THE AUTHOR’S PROBLEM IN MODERN 
MUSIC SCIENCE: LEADING DISCOURSE 

TRENDS AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES

Svetlana Grekul
Applicant of the Department of History of Music and Musical 
Ethnography of the Odessa National Music Academy named  

after AV Nezhzhanova
Odessa, Ukraine

Sveta_grekul@ukr.net

Introduction. Relevance of the research topic is driven by the 
necessity to study the author’s problem in modern musicology, first 
of all this problem is integrant and methodologically important for 
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different branches of the art history science. It is also fundamentally 
important for musicology, in particular, to study the specificity of the 
semantic organization of various genre forms of music, taking into 
account their composer and artist profiles. The goal is to create a 
comprehensive artistic and cognitive approach to the problem of the 
author in the space and time of musical culture of twentieth century. 
Research methodology is based on interdisciplinary approach as well 
as on a number of specialized methods of art history, particularly of 
musicology, aimed at understanding of the composer’s phenomenon 
and discovering his place and role in European musical culture of XX 
century. Theoretical foundations are proposed principles for studying 
the problem of authorship as a part of musical semiology, development 
of a specific musical literary strain of narratology as the study of the 
author and the author’s principle in art.

Results and discussion. In the musical culture of the last third of 
the 20th century and the beginning of the 21st century, in accordance 
with the philosophical and cultural ideas of postmodernity, the 
concept and phenomenon of the “composer” are being redefined, and 
this is the result of innovations in contemporary academic practice, 
transformation of traditional forms of translation of musical experience, 
and expansion of the diversity of the artist’s activity, increasing the role 
of the improviser component in the processes of music making, as well 
as the appearance of “open-ended” works, electronic compositions 
that function in “audio hyperspace” and do not require the use of 
traditional bibliography of printed music. Audiotape is an alternative 
form of fixation of the author’s creative processes. The new semantic 
horizons of the concept and phenomenon of “composer” correlate with 
the modern concept of music, born by the “electronic” type of thinking 
and based on the philosophical idea of touching the sound space in the 
integrity of physical and metaphysical dimensions.

Semantic analysis of the “composer” term makes it possible 
to differentiate the following semantic levels of its understanding: 
1) individual- personal, conditioned by a complex of characteristics 
and structure initiative creative personality, endowed with a special 
creative gene, talent and experience in the performance of specific 
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musical activities; 2) psycho- creative, related to the specificity of 
artistic creativity and the psychology of the musical- creative process; 
3) authorial, which reveals the initiative subject of musical- creative 
activity, indicating the type of sense of the artist, the intention to 
create a special kind of product – a musical creation; 4) socio- cultural, 
which marks the professional and operational status of the musician 
in culture, possessing a system of specialized knowledge, skills, and a 
special kind of mastery, which is based on comprehensive mastering of 
the “technique” of musical art.

Conclusions. Thus, discursive analysis of the author’s problem 
and authorship in musicology allows us to determine, how the musical 
art treats the composer as a subject (biographical and creator- author) 
and thus becomes the object of reflection and representation, appearing 
in the space of the artwork, i. e. the author is an artistic creator himself. 
The paradoxical nature of the musical composer’s artistic existentialism 
is his subordination to a chosen linguistic- expressive system of the 
artwork, beginning with its genre affiliation and ending with certain 
stylistic and structural features.

Our study of the interplay between the composer’s and the 
performer’s initiatives reveals their dependence on the genre- based form 
of their musical work and a special advantage in performance- based solo 
forms, which allow the musician to appear “face to face” with both the 
audience and the composer. It appears that music, like poetry, has the 
ability to bring the lyrical intentions of artistic creation to the forefront, 
thereby increasing the level of authorial reflection – the freedom to 
choose a semantic constitution not only in art, but also in life.
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Introduction. The interaction of the musical and philological 
aspects in P. Hindemith’s work can be seen on the example of his 
third madrigal «Tauche deine Furcht» / «Drown your fear», where 
the three-part principle inherent in the rhyming of the lines may 
have been perceived by the composer in the formation of the form-
scheme of the composition [1]. P. Hindemith dedicated the cycle “12 
madrigals” to the memory of J. Weinhaber, impressed by his poetics 
and terrible fate. Therefore, a memorial message is felt in the music of 
each madrigal. This problem is not widespread in modern musicology. 
When researching, one can rely on P. Kiselev’s dissertation “Choral 
creativity of Paul Hindemith” and V. Kholopova’s book “Forms of 
Musical Works”. Purpose of work. The purpose of this research is to 
characterize the specificity of the synthesis of poetry and music in the 
third madrigal by P. Hindemith from the cycle «12 madrigals». Subject 
of work. Synthesis of poetry and music in the madrigal «Tauche deine 
Furcht». Object of work. Cycle «12 madrigals» by P. Hindemith. 
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Materials and methods. To achieve the goal and solve the assigned 
tasks, the analytical method is used in the work. The material for the 
work is the score of the collection of P. Hindemith «12 madrigals».

Results and discussion. As the textual basis for this madrigal, 
Hindemith chooses the poem by J. Weinheber «Immersion in Your 
Fears», in which the poet combined fragments of text from three poems. 
Each stanza of the text is part of the first («Tauche deine Furcht …» 
/ «Drown your fear»), second («Gott ist nah …» / «God is near …»), 
and third («Auf ein leeres Grab …» / «On empty grave … ») poems, 
respectively. In the German text, attention is drawn to the structure of 
verses rhyme; it can be schematically represented as follows: a b a

1
; b c 

b
1
; c d c

1
[3]. The three-part principle, embedded in the rhyming of the 

lines, may have been perceived by Hindemith in the formation of the 
form-scheme of the composition. The composition of the madrigal has 
three sections (with a dynamized recapitulation) [4], corresponding to 
three stanzas of the poetic text. You can talk about arches in this poem, 
and Hindemith emphasizes these arches in music. The first stanza is 
A (vols. 1-8), the second is B (vols. 9-13), the third is А 

1
 (vols. 14-19). 

In sections A and А 
1
, the sopranos begin to psalm the first lines, and 

the rest of the chorus echoes them, starting in unison. The middle part 
with the words about God is started by mezzo- sopranos and the second 
sopranos, who are, however, by singing only a part of the line, become 
a musical «backing» for the introduction of the rest of the voices, which 
again come into unison on the nuance of pp [2].

Conclusions. The performed analysis of the general form and its 
constituent parts of the third madrigal by P. Hindemith demonstrates the 
relationship of J. Weinheber’s poetic text, consisting of his three verses, 
with the three-part madrigal form, within which the construction of a 
musical phrase corresponds to a rhymed structure within each stanza.
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Вступ. Підготовка камерного артиста- вокаліста в україн-

ських музичних закладах вищої освіти, передбачає, крім техніч-
ної майстерності та володіння вокальними прийомами та мето-
диками, здатність до застосування художньо- естетичних знань 
у виконавській діяльності, до творчого самовираження у цій 
сфері вокального мистецтва. Камерний співак має можливість 
реалізувати такі здатності інтерпретацією художньої образності 
та створенням власного вокально- сценічного образу. Метa до-
слідження. Метою дослідження є вивчення особливостей фор-
мування камерно- вокального художнього образу іноземним сту-
дентом і ролі текстуального аналізу в цьому творчому процесі. 
Матеріали і методи. Матеріалом дослідження є початковий етап 
підготовки іноземних студентів- вокалістів до творчої інтерпрета-
ції камерних вокальних творів. Для дослідження обрано методи 
спостереження, аналізу, узагальнення, обґрунтування висновків.

Результати та обговорення. Твердження про важливість 
розуміння виконавцем словесного тексту, покладеного в основу 
камерного вокального твору, є усталеним в академічній співаць-
кій традиції та вокальній педагогіці [1; 2]. Створенню високоху-
дожнього вокального образу сприяє глибоке розуміння тексту, 
що означає усвідомлення його належності до історичної та мис-
тецької доби, до певного періоду життя митця, а також знання про 
особистість письменника та його стиль, про обставини створення 
і жанр твору тощо. Для українських студентів- вокалістів такі роз-
відки лягають на ґрунт знань вітчизняної та східноєвропейської 
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історії та культури, набутих протягом навчання рідною мовою 
у школі та музичній академії. Для іноземних студентів складним 
є етап сприйняття та інтерпретації фонетики іншомовного сло-
весного тексту, його лексики, граматичних конструкцій, синтак-
сичної будови та змістової структури. Вирішення цих і подібних 
проблемних для іноземця питань є передумовою з’ясування об-
разної концепції твору і має стати початком фахової роботи іно-
земного студента- вокаліста над створенням художнього образу 
в камерному творі.

Філологічний дискурс передбачає варіанти кількарівневого 
розгляду літературного тексту [3]. Враховуючи особливості не-
філологічної іншомовної аудиторії, що має потребу, насамперед, 
елементарного розуміння іншомовного твору, значення набуває 
переклад поезії рідною мовою студента, лексико- семантичний 
аналіз, який передбачає розрізнення лексичного та конотативно-
го значення слів, з’ясування зв’язку та порядку слів. Долучення 
елементів стилістичного і контекстуального аналізу здатне дати 
поштовх творчій уяві та фантазії вокаліста і покласти початок са-
мостійної роботи образотворення.

У процесі нашого дослідження іноземним студентам, які го-
тувалися до виконання романсів Глінки, Чайковського, Рахманіно-
ва, пропонувалося вийти за межі читання тексту та відпрацюван-
ня вимови, зробити спочатку переклад, а потім аналіз поетичних 
текстів Пушкіна, Апухтіна, Фета. У результаті в іноземців, які 
здійснювали переклад і текстуальний аналіз поезії, розширював-
ся лексичний запас, зміцнювалися граматичні навички слововжи-
вання, вироблялася чутливість до емоційного наповнення слова 
через засвоєння стилістичних законів поетичного тексту. Інозем-
ним студентам, які успішно проходили початковий етап аналі-
зу і виявляли бажання ознайомитися з життєвими обставинами 
створення поезії й особистістю поета, пропонувалися допоміжні 
джерела: літературознавчі статті історико- біографічного змісту, 
фрагменти монографічних досліджень. У нашій практиці зафік-
совано випадок надзвичайно глибокого зацікавлення аналізом 
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літературного тексту, який привів іноземного студента (а згодом 
магістранта й аспіранта), члена гуртка “Аналіз тексту і літератур-
на творчість” до текстологічного аналізу поезій О. Блока, а відтак 
до зацікавлення текстологією вокального циклу Г. Свиридова. 
У ході багатоаспектної дослідницької роботи аспірантом були 
підготовлені й успішно виконані кілька камерних концертних 
програм, а також методично узагальнений набутий власний твор-
чий досвід.

Практична робота філолога в музичному ЗВО дозволяє ви-
явити проблеми, що ускладнюють міждисциплінарну підготовку 
іноземного студента як вокаліста, зокрема камерного. Це, по-пер-
ше, наявність категорії іноземців, які вступають до музичної 
академії з недостатнім рівнем володіння мовою навчання, нада-
лі не набувають необхідних мовних компетенцій і через це ма-
ють труднощі фахового розвитку. По-друге, фаховій підготовці 
іноземців- вокалістів шкодить відсутність у навчальному плані 
годин для консультацій іноземцям за текстами вокальних творів.

Висновки. Основою підготовки іноземного студента до ви-
конання камерного вокального твору є глибоке розуміння ним 
словесного тексту. Меті осмисленого, артистичного, емоційно-
го виконання підпорядкований багатоаспектний текстуальний 
аналіз, рівні якого обирає викладач- філолог відповідно до яко-
сті фахового запиту іноземця. У навчальному плані необхідно 
передбачити консультаційні години для роботи з іноземними 
студентами- вокалістами над аналізом художнього тексту.
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Вступ: Вибрана тема визначена вокальною практикою про-
фесійного співацького мистецтва, в якому апробація нових ідей, 
нової техніки, тематики творчості здійснюється часто на базі ка-
мерного вокального мистецтва, що історично існує в нерозривно-
му зв’язку з партіями великої оперної сцени. Таким є положення 
в знаному Одеському національному академічному театрі опери 
і балету, в стінах якого за останні десятиріччя накопичені неаби-
які здобутки оперного мистецтва, гідні його величного начала 
у представництві музичного театру третього міста імперії. Сьо-
годні надзвичайно актуалізувалися уявлення про початок опери, 
коли камерно- салонні проби високоосвічених гуманістів відтво-
рили в колі ученої співдружності містеріальні дійства візантій-
ської традиції, що сприймаються ними як моделі античного теа-
тру і які, за справедливим спостереженням Г. Кречмара є прямим 
продовженням церковної літургічної драми.

Метою дослідження є виявлення поетико- виразних особли-
востей співочого мистецтва ранньої оперності та її відображень 
у музичній сьогоденності на матеріалі постановок опер XVII-XX 
ст. в Одеському національному академічному театрі опери та 
балету, зокрема за участі автора дослідження. Матеріалом до-
слідження обрано виконавські втілення вистав за творами авто-
рів широкого історичного періоду переважно камерно- оперного 
призначення. У роботі використано аналітичний, системно- 
біографічний, музично- культурологічний методи.

Результати та обговорення. Камерний спів становить дже-
рело оперного мистецтва, якщо вважати початком опери зробле-
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ні Я. Пері й Дж. Каччіні «розспівування» на тексти О. Рінуччіні, 
що усвідомлювався сучасниками саме автором тих опер. Адже 
перші опери 1596-1600 рр. були написані для камерат- салонів, 
де дистанція була мінімальною як просторово, так і в співочій 
навченості між виконавцями й слухачами- глядачами тих вистав. 
Згодом, з появою від кінця XVIII в. великих оперних театрів, що 
були суперниками храмів за розмірами, звукоподання в камерно- 
салонному мистецтві й опері за вимірами інноваційних побудов 
ХІХ ст., – різко розійшлися. Хоча джерелом усього цього зали-
шався вокал, тобто той тип інструментального в голосі церков-
ного співу, що був зароджений візантійською калофонією XI‑XV 
ст. У вокальній музиці і в опері цінується ця інструментальність 
у голосі, яка дає чистоту інтонації і піднесеність над мовною 
стихією. А що до опери, це була камерата, салон. Це аристокра-
тичні зібрання, дуже високоосвідчених людей, які складали пу-
бліку надзвичайно невеликого обсягу. Саме в таких умовах і ви-
никла опера. Її камерна суть прочитувалася, при тому, що мав 
місце і хорово- ансамблевий спів і пластично- танцювальні рухи 
виконавців.

Найбільш показові на сьогодні вистави оперного театру 
Одеси продемонстрували готовність творчого колективу до гнуч-
кого реагування на «замовлення часу», причому у формах міні‑
малістського підходу до сценічного рішення, відтворюючи ту 
«пустотність» барокової сцени, яка психологічно применшувала 
фігуру співаючого актора, висуваючи на перший план сприй-
няття слухачем- глядачем пластично- зображально вирішених 
фігур- образів. Репертуарні вибори Одеського театру опери та 
балету за останні десятиріччя зазнали суттєвих змін: явно по-
мітна тенденція до втілення зразків старовинної музики, а, зна-
чить, до камерно- вокального оперного надбання, яке покликане, 
по-перше, розірвати стилістичну скутість оперного репертуару, 
що традиційно тяжів до зразків творів ХІХ і тільки почасти ХХ 
ст., а по-друге, внести в концепцію вистави ознаки танцювально-
го шоу. Тим більше, коли авторська композиція провокує до під-
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силення видовищності й балетних вставок, як це маємо в опері- 
балеті «Вій» В. Губаренка чи в зразках опери XVII-XVIII ст. типу 
«Дідони та Енея» Г. Перселла чи «Орфея» Х. Глюка, узятих в ре-
пертуар в Одеському національному театрі опери та балету. Від-
верто новаційним репертуарним залученням виступає втілення 
музики «англійського (точніше – бритського) рококо» епохи анг-
лійської Реставрації другої половини XVII ст. у вигляді постанов-
ки твору Г. Перселла «Дідона та Еней».

Сформулюємо велич Перселла – як геніально ємне уза-
гальнення оригінальних досягнень англійського- бритського 
аристократичного мистецтва епохи Реставрації у вигляді на-
ціонально самостійної галузі проторококо: фактори феміні-
зації й ігрової пасторальності надають дії принципову високу 
камерність- салонність, а численність церковних риторичних 
знаків у темах і структурі твору стверджують причетність його 
до сакральності.

Поряд з цією виставою хочеться назвати ще й «Орфея» 
Х. Глюка, позиція автора якого, завжди опозиційна до seria, 
містить типову для seria виразну рису: головна роль призначена 
для кастрата- фальцетиста. А саме ім’я головного героя, у світі 
вже відзначеногонами індентифікування з Ісусом Христом, на-
дає містеріального характеру сюжетним послідовностям лібрето. 
В постановці Одеського національного театру опери та балету 
головна роль Орфея була подана у версії басового- баритонового 
співу. Постановники скористалися рекомендаціями театралів 
XVIIІ ст., які відзначали, ща в разі відсутності добрих голосів 
кастратів- фальцетистів, слід доручити відповідну партію – басу 
(останній розуміли як природний чоловічий, співацьки достойно 
розроблений голос, здатний звучати у широкому діапазоні в різ-
них регістрах- теситурах.

Барокова багата оздобленість Одеського театру опери і бале-
ту як приміщення забезпечує навіть в умовах саме камерних ви-
став можливість упізнати містеріальні-«майданні» чинники дії та 
смислу композицій, які ошляхетнені церковно- церемоніальною 
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гідністю обраної публіки й уподібненням самої конструкції при-
міщення для слухачів- глядачів щодо простору храму і розташу-
ванням сцени на місці вівтаря.
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ОДЕСА – КИШИНІВ: ШЛЯХИ СТАНОВЛЕННЯ 
ТВОРЧИХ ВЗАЄМОВПЛИВІВ У ХОРОВІЙ 

ТВОРЧОСТІ

Косинський Жорж Хрисанфович 
заслужений артист Молдови  професор кафедри хорового 

диригування  ОНМА імені А. В. Нежданової eva07bond@gmail.com

У 1930 році представники Молдавської республіки звер-
нулися в Одесу з проханням направити в республіку фахівця- 
хормейстера для організації національної хорової капели 
в Тирасполі – тимчасовій столиці Молдавії. Вибір припав на 
найбільшого вже на той час майстра хорового мистецтва Одеси – 
К. К. Пігрова. У складних умовах початкових років культурного 
будівництва в республіці він приступив до формування майбут-
ньої капели «Дойна».

По всій Молдавії їздив помічник маестро – М. С. Нєнєв, від-
бираючи співаків «з хорошими голосами, здатних до сприйнят-
тя музичної культури». Справа ця виявилася дуже важкою: ба-
гато дівчат і хлопців, що мали відповідний матеріал, не бажали 
займатися «несерйозною справою» – співами. До того ж велику 
проблему складав і мовний бар’єр. Але треба було започаткувати 
професійну молдавську хорову культуру.
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З хором, що склався з відібраних голосів почалася посилена 
робота. До осені хор збільшився кількісно і зміцнів якісно. По-
чали з’являтися ознаки вокально- ансамблевої техніки, репертуар 
потроху розширювався. Уже перший рік роботи молдавської ка-
пели дав позитивні результати. В кінці 1931 на урядовому показі 
в Харкові (в той час столиці України) виконавське мистецтво хору 
отримало позитивну оцінку і було вирішено про створення уні-
кального експерименту: про переміщення на рік Молдавської ка-
пели в Одесу для систематичного навчання співаків та залучення 
їх до професійної музичної культури.

Вже у 1932 році капела була відібрана і спрямована на Олім-
піаду мистецтв в Москву, не маючи ще цензу професійного ко-
лективу. Вже на попередньому прослуховуванні в столиці вислов-
лювалася думка відбіркової комісії, що молдавани співають «як 
соловейки». В самому змаганні успіх був повний. Хор був премі-
йований, і як переможець повернувся до Одеси.

У 1933 року молдавський хор закінчив своє навчання в Одесі 
і повернувся в Тирасполь як професійна капела. У нього планува-
лася велика і відповідальна діяльність.

У 1937 році капела, гастролювала в Києві з широким репер-
туаром вищої складності (Гендель, Гайдн, Чайковський, Гречані-
нов, Аренський, Ревуцький, Стеценко, народні пісні і т. д), мала 
особливо великий успіх. Постійна діяльність Пігрова в цьому ко-
лективі тривала до 1939 року. Пізніше капелла була переведена до 
Кишинева.

Мій вчитель – Костянтин Пігров – фактично створив профе-
сійний хоровий колектив Молдови – «Дойну», а мені – його учне-
ві – випала доля готувати його послідовників, розвивати традиції 
хорового співу в Кишинівській консерваторії.

Запрошення до Кишинева я отримав з рук професора 
В. І. Шипа. Я погодився і поїхав, обійнявши посаду керівника 
хору і завідувача хорової кафедри Кишинівської консерваторії.

Сьогодні я можу сказати, що вдалося повністю втілити на всі 
100% методичні принципи Пігрова. Найперше – то увага до інто-
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нації, а також до ансамблю, художньої складової, тощо. Методич-
ні принципи К. К. Пігрова та Д. С. Загрецького я взяв за основу, 
але також впроваджував і свої знахідки, прийоми, підходи.

Сьогодні мої випускники музичної академії Кишинева вже 
стали народними та заслуженими артистами, професорами, пе-
дагогами. Справа хорової школи Пігрова продовжується: може й 
невипадково сьогодні національну хорову капелу Молдавії «Дой-
на» очолює видатна Ілона Степан, яка отримала життєдайний 
приклад роботи з хором під час навчання в Кишинівській консер-
ваторії, в роботі студентського хору під орудою Ж. Х. Косинсько-
го– вихованця Одеської хорової школи.

THE RELATIONSHIP OF RATIONAL AND 
ABSTRACT THINKING IN THE CONTEXT 
OF THE ANALYSIS OF ALGORITHMS FOR 

CREATING A MUSICAL COMPOSITION.

Anton Sergeevich Koshelev
2nd year PhD student

Odessa National Academy of Music
named after A. V. Nezhdanova

Odessa, Ukraine
anton_koshelev@mail.ua

Introduction. The effectiveness of composer’s creativity is 
determined not so much by individual compositions, completed 
works, as by the transformation, development, transformation of 
musical logic, ways of forming sound resources and the language of 
music. The main question concerns the new qualities of the musical 
composition, its structural features and the degree of individuality, 
the author’s linguistic originality. New approaches to composing are 
focused primarily on the methods of sound organization and attitude to 
the temporal logic and textured qualities of the musical text. Moreover, 
various innovative tendencies do not negate the attention to those 
traditional forms of music existence that were created in the previous 
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historical and stylistic periods. An indicative feature of modern 
musical composition is the overcoming of genre and style boundaries, 
including the sound and content frames of the music itself, the use 
of various technological and figurative contaminations that allow to 
combine various systems of musical creativity. Therefore, an urgent 
task is to determine those directions of development and types of 
musical composition that have acquired sufficient stability and, at the 
same time, seem to be the most promising at this time. The aim of this 
article is to identify technological and aesthetic- style innovations in 
musical composition of the XXI century, leading development trends 
and types of modern musical composition. Materials and methods. 
The methodological basis of the study was the work of Y. Kholopov, 
V. Kholopova, Ts. Kogoutek, M. Bakhtin, J. Grize, V. Lutoslavsky, 
T. Adorno, U. Eco. The work combines philosophical and aesthetic, 
historical and cultural, textological and analytical musicological 
approaches. As the research material, the authors selected works 
written in the XXI century and analyzed for the first time, representing 
various types of composer techniques, aesthetic concepts.

Results and discussion. Having analyzed in detail the contrasting 
musical works, one can come to the conclusion that their creation is 
based on one universal method that allows the widest possible opening 
of the boundaries of the possibilities of all currently available acoustic 
means of musical expression and synthesizing them for the benefit of 
the most detailed interpretation of the musical concept. The essence of 
the method lies in a step-by-step approach to creating a composition:

• The first stage is to differentiate the internal sound image into its 
structural components, such as:

1. a toolkit that will reflect the sound palette needed by the 
composer;

2. the dramatic role of each of the selected instruments, depending 
on which type of drama will be chosen to dynamize the sound image 
created in the mind (drama of a contrasting state, drama of a static 
state, etc.);
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3. peculiarities of the arrangement of performers on the stage, if 
this aspect has conceptual or acoustic significance for the composer;

•  The second stage consists in the design of the means of musical 
expression and the types of their interaction, starting from the 
dramatic roles chosen and assigned to each of the instruments;

•  The third stage consists in creating a model for the development 
of musical material on the principle of creating an algorithm that 
most accurately describes the existence of the desired sound 
image (naturally from an intuitive point of view) and is able to 
combine the selected parameters in time;

•  The fourth stage consists in the design of the visual component 
of the musical text, which implies the most accurate delivery of 
the conceived concept to the performer and, subsequently, to the 
listener.

Conclusions. The materials of this article illustrate the problems 
of identifying technological and aesthetic- style innovations in musical 
composition of the XXI century, leading development trends and 
types of modern musical composition. As a result, we are faced with a 
number of tasks that we still have to solve:

•  relying on the theoretical achievements of modern humanitarian 
knowledge and a comprehensive analysis of contrasting examples 
of modern musical composition, identify its main directions and 
tendencies;

•  to determine the role of the author’s principle in contemporary 
composer’s work, to develop criteria for the author’s musical 
composition;

•  xplore the common and different features of a piece of music and 
musical composition in the context of contemporary composer 
poetics;

• to analyze a number of works created in the XXI century, to 
reveal the general principles of modern composer’s thinking, 
to identify general and different stylistic features, technological 
capabilities of modern musical composition.



40

REFERENCES:
1. Amrakhova A. Dmitry Kurlyandsky. About one of 158 ways of 

structuring time and space. / A. Amrahova // Harmony international musical 
cultural journal. – Issue. No. 12/2013. – [Electronic resource]. – Access mode: 
http://harmony.musigi- dunya.az/rus/reader.asp?s= 1&txtid=518 – Access 
date: 10.12.2013 – Name from the screen. [in Russian]

2. Amrakhova A. Prospects of frame semantics in musicology / 
A. Amrakhova // Music as a form of intellectual activity / [ed. M. Aranovsky]. – 
M.: Komkniga, 2007. – S. 157-171.3. [in Russian] 

 3. Barsova I. Music. Word. Silence [Electronic resource] / I. Barsova 
// Open text: Electronic periodical. – Access mode.: http://opentextnn.ru/
music/Perception/?id=3580. [in Russian]

4. Bakhtin M. Forms of time and chronotope in the novel. Essays on 
historical poetics / M. Bakhtin // Bakhtin M. Questions of literature and 
aesthetics. Research over the years. – M.: Artist. Lit, 1975. – S. 234-407. [in 
Russian]

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ГОВОРІННЮ 
ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВИ У МУЗИЧНОМУ ЗВО

Лісовська Раїса Костянтинівна
доцент кафедри іноземних мов

Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової
raliss@ukr.net

Вступ. Для успішного процесу формування іншомовних 
умінь у музикантів- вокалістів, а саме, виконання вокальних 
творів та спілкування іноземною мовою, необхідно враховувати 
лінгвістичні та екстралінгвістичні особливості, характерні як 
для всіх іноземних мов, так і для італійської зокрема. Незважаю-
чи на те, що методика навчання іноземного мовлення має схожі 
засоби, методи та прийоми, навчання мовлення італійською мо-
вою носить свої відмінні риси, що є актуальним і зараз. 

Метою нашої статті є розкрити особливості навчання іта-
лійської мови студентів ЗВО.

Результати та обговорення. Відмінні риси формуються 
з лінгвістичних та екстралінгвістичних складових. До екстра-
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лінгвістичних особливостей відносять усе, що пов’язане безпо-
середньо з вивченням мови: вік, рівень освіти, світогляд, індиві-
дуальні особливості. На думку О. В. Долідович і П. Балбоні ще 
однією екстралінгвістичною особливістю навчання мовної діяль-
ності італійською мовою є широке використання немовних засо-
бів спілкування (міміки, жестів). Живе спілкування італійців на-
сичене жестами, які значною мірою відрізняються за змістом від 
українських аналогів. О. В. Долідович та О. Л. Литвиненко серед 
проблем на невербальному рівні, що перешкоджають гармонійно-
му спілкуванню, виділяють також дистанціювання [1].

Процес навчання іншомовного говоріння змінюється як 
під впливом екстралінгвістичних чинників, але більшою мірою 
лінгвістичних. У вітчизняних і зарубіжних джерелах літератури 
немає єдиної класифікації лінгвістичних особливостей італійської 
мови. Проте, автори сходяться на таких аспектах, як: діалекти, ін-
тонація, темп, паузація, фонетичні особливості вимовного аспек-
та промови. Італія – країна 20 регіонів, у кожному з них – свій 
діалект. Існуючі дослідження (Мусатова О. Л., Малосай Н. В.) під-
тверджують той факт, що при навчанні італійської мови студентів 
необхідно знайомити з діалектальними особливостями мови, умі-
ти сприймати їх на слух, а відповідати літературною мовою [2]. 
Другою поширеною проблемою студентів є інтонування у проце-
сі говоріння. Італійці порівняно з іншими європейськими наро-
дами надмірно імпульсивні та емоційні, що незмінно впливає на 
мовлення. Співрозмовники говорять голосно, із явно вираженою 
інтонацією. Студенти, незважаючи на вже наявні в них знання, 
навички та мовленнєві вміння не завжди здатні говорити італій-
ською мовою, надаючи своїй промові яскравого забарвлення.

Також автори досліджень сходяться на тому, що темп промо-
ви та паузація – дві проблеми для багатьох студентів, які важко 
перебороти. Крім яскраво вираженого емоційного забарвлення, 
італійські монологічні та діалогічні висловлювання відрізняють-
ся швидкістю говоріння, особливою системою паузації та злиття 
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слів (звуків) один з одним. Останнє відбувається через присут-
ність у мові системи артиклів, часток і займенників, їх злиттям із 
різними частинами мови: іменниками, прийменниками, дієслова-
ми тощо.

Багато авторів наукових праць (М. В. Володіна) і навчаль-
них посібників з італійської мови (Л. І. Грейзбард, О. О. Касаткін, 
Л. А. Петрова, Н. А. Рижак, P. Balboni) стверджують, що різниця 
між фонетичними особливостями української та італійської мов 
не така велика. Однак вона все ж таки існує. Це пов’язано з міні-
мальним відсотком редукування голосних звуків. Часто за раху-
нок неточної вимови звуків у процесі висловлювання у студен-
тів виникає непорозуміння як часткове, так і повне. Так, у слові 
bambino – дитина (хлопчик) студенти допускають редукцію 
останньої голосної «о», українською мовою у слові «віконечко» 
остання «о» також перебуває у ненаголошеному стані та редуку-
ється. Однак цей процес в українській мові не змінює значення 
слова, а в італійській виразне промовляння кожного звуку важ-
ливе для сенсу (bambino – хлопчик / bambina – дівчинка). Таким 
чином, навіть на старшому ступені навчання говоріння важливо 
вимагати від студентів «карбувати кожне слово, але у швидкому 
темпі» [3].

Протягом навчання говоріння італійською мовою студенти 
зустрічаються з труднощами вживання різних частин мови. Од-
ним із складних моментів використання іменника для студентів 
стає відсутність категорії відмінків у італійській мові, а точніше 
їх вираження за допомогою прийменників. Так у реченні «Я да-
рую це мамі», викладачу необхідно звернути увагу, що для пе-
редачі давального відмінка використовується прийменник «а», 
отже, італійська фраза звучатиме так: «Lo regalo a madre.». Серед 
дієслівних форм значну частину труднощів викликають: умовний 
спосіб та відсутність категорії виду в італійській мові [1].

Серед лексичних розбіжностей спостерігаються відмінності 
використання звертань і звань. В Україні до будь-якої людини 
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прийнято звертатися по імені та по батькові (за винятком близь-
кого кола друзів і сім’ї), у той час, як в Італії активно використо-
вуються професійні звання людини (dottore, professore, architetto, 
ingegnere eсc.). До малознайомих людей найчастіше використо-
вують звернення «signore, signora». Важливо навчити будувати 
свою промову за канонами країни, мова якої вивчається.

Висновки. Таким чином, можна дійти висновку, що нав-
чання говоріння італійською мовою має низку специфічних осо-
бливостей. Перша група – екстралінгвістичні: персональні (вік, 
індивідуальні особливості), невербальні засоби спілкування (мі-
міка, жести, дистанціювання), італійська як перша/друга інозем-
на мова. Друга група – лінгвістичні: діалекти, інтонація, темп, 
паузація, фонетичні особливості вимовної сторони мовлення, 
граматичні розбіжності мовлення, морфологія та синтаксис, звер-
тання та звання.
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Вступ. Робота присвячена лексичному підходу щодо викла-
дання англійської мови у фахових ЗВО. Автором описуються ос-
новні методологічні принципи підходу, а також аналізується його 
можливе застосування у навчанні здобувачів вищої освіти англій-
ської мови як іноземної. 

Мета дослідження. Різноманітність підходів до викладан-
ня англійської як іноземної мови відображає різні погляди на те, 
з чого складається мова, які принципи вивчення мови та які прак-
тики ефективні в певному учбовому середовищі. Одним із під-
ходів, який має суттєвий вплив на практику викладання мови, є 
лексичний підхід. Слід зазначити, що даний підхід відомий ще 
з 1993 року, коли Майкл Льюїс опублікував книгу «Тhe Lexical 
Approach: The State of ELT and a Way Forward», в якій описані ос-
новоположні засади лексичного підходу щодо викладання анг-
лійської мови. Автори низки підручників, статей та пов’язаних 
з ними праць широко досліджували це питання протягом остан-
ніх років і дійшли висновку, що це скоріше еволюційне, ніж рево-
люційне вчення. Незважаючи на численні роботи, цей підхід усе 
ще обговорюється, оскільки його практичне використання часті-
ше залишається невірним.

Матеріали і методи. У професійній філологічній спільно-
ті визнається, що лексика є важливим компонентом у засвоєнні 
мови. Обмежені знання саме цього мовного компоненту можуть 
призвести до розчарування здобувачів освіти, оскільки вони не 
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мають змоги ефективно розкрити і передати власні думки, а отже 
комунікативна компетентність, розвиток якої є найважливішою 
складовою під час вивчення іноземної мови, не може бути досяг-
нута. У зв’язку з цим К. Фолс зазначає, що «проте, через поганий 
словниковий запас спілкування є значним обмеженням. Ви може-
те обійтися без граматики; без словникового запасу не обійтися» 
[1, 2]. Цей бар’єр можна подолати, систематично працюючи над 
підвищенням лексичної компетенції та загальної комунікативної 
компетенції. П. Нейшн погоджується, що «багатий словниковий 
запас полегшує розвиток тотожних мовленнєвих навичок, а саме 
аудіювання, говоріння, читання та письма», що сприяє ефектив-
ному та успішному спілкуванню [3, 8]. У контексті англійської 
мови як іноземної цей підхід вимагає викладання здобувачам 
освіти лексичного компоненту, який, згідно С. Торнбері, пере-
кладає теоретичні знання, отримані в певному мовленнєвому на-
прямку, у контекст навчання.

Результати та обговорення. Основною концепцією, на якій 
базується лексичний підхід, є використання методів і прийомів 
навчання іноземної мови, спрямованих на розуміння та викори-
стання не лише окремих слів, а й фразеологізмів, сполучників та 
словосполучень. У мовознавстві широко використовується загаль-
не поняття «лексичні фрагменти», що стосується будь-якої пари 
або групи слів, які часто зустрічаються в автентичних джерелах 
(колокації, фразові дієслова, ідіоми, формули ввічливості, вступні 
фрази). Колокації визначаються як слова, які часто зустрічаються 
разом (take a shower, heavy rain), тобто це такі сполучення, як: ді-
єслово + іменник; прикметник + іменник; дієслово + прийменник. 
Вони можуть бути фіксованими (catch a cold або фразові дієсло-
ва, наприклад, watch out) і менш фіксованими, доповненими від-
носно невеликою кількістю способів (рlay computer games / sport / 
musical instrument), критерієм фіксації є саме частота використан-
ня слів у сполученнях. Дослідження в галузі когнітивної лінгвіс-
тики підтверджують, що під час навчання в довготривалій пам’яті 
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виникають сполучення слів, які, пройшовши внутрішні процеси 
розуміння й усвідомлення, мозок сприймає як єдине ціле.

Вільне володіння мовою не залежить від наявності набору 
генеративних граматичних правил і окремого запасу слів, а за-
лежить від швидкого доступу до запасу лексичних фрагментів. 
Здається, що здобувачам освіти потрібен як збірний, автоматизо-
ваний елемент для вживання, так і творчий, генеративний еле-
мент. Спілкуючись, носії мови постійно та у більшості випадків 
несвідомо вживають словосполучення, не звертаючи уваги на 
граматичну звучність або значення слів. Дану концепцію можна 
проілюструвати на прикладі фразового сполучення «best wishes». 
Прикметник «best» можна замінити на «good», «lucky» або 
«happy», залишаючи словосполучення граматично правильним 
і не позбавленим логічної узгодженості, однак для носіїв мови 
воно втратить привабливість і стане неприйнятним.

Висновки. Таким чином, вважаємо, що мовній свободі як 
здатності швидко оперувати стандартними фразами загального 
вжитку слід навчати здобувачів вищої освіти профільних ЗВО 
та впроваджувати новітні лексичні підходи під час практичних 
занять для полегшення комунікативного процесу в іншомовному 
середовищі.
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Вступ. У науковій сфері від Ч. Пірса в цілому та від 
Б. Асаф’єва в музикознавстві проходить лінія семіотизації, яка 
сьогодні має тенденцію знов активізуватися в науці про музику. 
Розробки В. Холопової ще з 1990-х склалися в напрямі «тотальної 
семіотизації» музичної виразності, в якій, за Пірсом, символ фі-
гурує як різновид знаку у троїчності ікон-індекс- символ [7, с. 50]. 
Зовні за цією ж логікою вибудовував свою «музичну семіотику» 
О. Лосєв, який у музикознавчих посиланнях вітчизняних розро-
бок посідав співвідносне з Б. Асаф’євим місце. Якщо для остан-
нього символ і знак були синонімізованими термінами [1, с. 208], 
то в О. Лосєва «символ…знак із нескінченним рядом значень» [4, 
с. 130]. Тому визначається категоричний висновок: «усякий ху-
дожній образ символічний» [4, с. 309], – з яким мистецтвознавці 
погоджуються без подальших обговорень.

Результати та обговорення. І все ж для усвідомлення тих 
різноспрямованостей щодо підходу до значення символу і знаку 
в мистецтві доречним стає порівняння ще з одним, не менш ка-
тегоричним, підходом до знаковості в музиці в У. Еко: «Музика 
є, безумовно, семіотична сфера, але без семантичної області» [9, 
c. 137]. Парадоксальність указаної заяви в контексті посилань на 
Ч. Пірса очевидна, хоча музиканти інтуїтивно дотримуються за-
повіту, що приписуэться у висловленнях Піфагору: «груба мате-
рія не є предметом музики».
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Ні один із найгеніальніших композиторів не здатний втілити 
у творі стілець, стіл, грушу, яблуко і т. п. І якщо дотепний Е. Саті 
і написав цикл фортепіанних п’єс «у формі груші», то без допо-
міжних коментарів ясно, що він іронізував над ентузіастами «все-
охоплюючої значеннєвості музики», абсолютизованої прихиль-
никами романтичних висловлювань А. Шопенгауера: «музика 
взагалі є мeлодією, текст до якої – світ» [8, c.34]. Правда, у того ж 
Шопенгауера маємо уточнення: « Музика усюди виражає тільки 
квінтесенцію життя та її подійовість, але зовсім не самі події…» 
[8, с. 10]

Повертаючись до відмови У. Еко у семантиці для музики «як 
безумовно семіотичної сфери», акцентуємо семіотичний підхід 
О. Лосєва, у якого органікою для мистецтва визнаний символ, 
який формально знак, але по суті («нескінчений ряд знаків») є 
дещо «перебільшуюче» семантичні навантаження знаку як вті-
лення конкретної предметності мислення і речей. Знак – дітище 
раціоналістичного світобачення, що, за першим законом логіки, 
чітко розмежовує предметність і якості світу і тим протилежне мі-
фологічному мисленню і дотичного до нього релігійного підходу.

Оскільки історично вся європейська культура охоплюється 
ідеями християнського світобачення, то вказані релігійні осно-
ви освящали мистецькі здобутки, і це стосується, передусім, му-
зики та наукових розробок її проблематики. Якщо на першому 
плані сучасних підходів до музичної семіотики виступають роз-
думи про риторику в музиці і спеціально музичну риторику, то 
історична хронологія свідчить про протилежне: у богословських 
підходах першоцінністю музики є символіка та екстатика (ос-
тання в музикознавстві взагалі не розроблялася, відчого багато 
нісенітниці було написано щодо «екстазу» в О. Скрябіна – тільки 
забувалося про термінологію ісихастів…) [6, с. 5-9]. А риторика, 
як вторгнення раціоналістичного допущення етично- цінних емо-
цій-«турбуленцій», була допоміжною дисципліною, частиною 
«трівіума», тобто елементарного знання про світ.   На відмі-
ну від риторики, символіка та екстатика живилася дисциплінами 
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квадрівіума, оскільки математика й астрономія детермінували 
музику як втілення релігійно трактовану від часів Піфагора (не-
оплатонізм Християнства повністю прийняв це вчення) Гармо-
нію світу. Звідси символіка як втілення віросповідальних істин, 
екстатика як спосіб матеріалізації останніх у звучанні складали 
першоряд смислів, несумісних із раціоналістично засвоюваною 
предметністю «почуттів- афектів».

Релігійно- ритуальні витоки всіх мистецтв, квінтесенці-
єю ідеальності яких була музична висока абстракція числових 
пропорцій- ритмізацій, виводили на символіку значень, які після 
раціоналістичного «розгрому» засад концепції Гармонії світу, 
ігнорувалися у мистецтвознавстві і музикознавстві спеціально. 
У результаті в картезіанському музикознавстві (а воно залиши-
лося таким в академічній сфері) не розроблялися (і не розробля-
ються до сьогодні) теоретичні принципи вчення про мелодію, про 
церковну так звану контрастну поліфонію – адже для висловлен-
ня їх значеннєвого навантаження потрібні посилання на бого-
словські символи Вищого. А це останнє від часів І. Канта (з його 
гаслом: Віра і Розум – між ними прірва) не суміщалося.

Першосимволами музики як втілення Гармонії світу – а це 
епіцентр усіх музичних звучань – виступають правильні число‑
ві пропорції, що народжують і тонність як таку, і інтерваліку, 
смисл яких – долучення до Божественої суті (звідси першосим-
вол музики – тон як самостійна даність, як «стиснений» Круг, 
Кільце, втілення Всього, Бога [2, с. 25]). Звідси – поліфонічна 
основа церковного співу, винайдена у Візантійському Православ’ї 
і прийнята надалі різними конфесіями: спів мелодій на басовій 
педалі- ісоні. Звідси – божественна освященність фермат (затрим-
ка на ритмічному розширенні окремого тону), що часто порушує 
цілісність слова у вокальних побудовах і т. п., але насичує звуки 
Світінням Неба.

Уявлення про класичну музику як «душевну», і це часто 
в бутті асоціюється з її суттєвим смислом, формально правильне, 
оскільки в богословських вимірах (і тільки в цій сфері, частково 
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у психології, хоч етимологія назви науки націлює на всеохоплю-
юче «вчення про душу») душа – то посередник між Духом і тілом, 
і саме такий смисл отримало наше особисте буття в канун Новіт-
ньої історії. Але ХХ століття – це відновлення «наддушевності» 
смислу музики, генії рівня О. Скрябіна, І. Вишнєградського, 
М. Рославця, О. Мессіана, К. Штокхаузена не створювало ні якою 
мірою «душевну», але Духовну музику. А скрябінізм, живлений 
заповітами православного ісихазму, став світовим явищем, який 
осяяв авангард минулого віку.

Символ у його числовому вираженні складає сутність му-
зичного смислу – і сформульований О. Лосєвим: «…Ясно, що му-
зика – життя, … однак життя нічого іншого як чисел… …точний 
феномен музики може виникнути лише у зв’язку з характеристи-
кою всього розуму й буття взагалі, в якій і абстрактна думка, 
і музичне буття однаково будуть лише моментами, що входять» 
[3, с. 84,87].

Висновки. Нова хвиля уваги до духовної музики як такої, 
що охоплює як популярну сферу, так і, частково, художньо- 
самостійну, складає специфіку «неосимволізму» (за О. Марковою 
[5, с. 99-134]) наших днів. Заповіти англійського митця Дж. Таве-
нера, що прийняв Православ’є, складають живільний грунт су-
часної символізації музики: він назвав свої музичні твори Ікона-
ми (Іконами загалом, а не конкретними образами) – і зробив це 
геніально- переконливо. Наступний крок музикознавства – засво-
єння не «символології» як «продовження семіотики», проте до-
пущення позараціональних уявлень, що живили Гармонію світу 
як виток Учення про музику і саму музику в нероздільності тих 
виявлень.
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Introduction. In the performance of an opera piece of music, the 
audience is influenced by acting, singing and plastic. Therefore, we 
understand the work of a vocalist as a musical – intonational process. 
At the same time, a distinctive feature of the vocalist is the sound- 
intonational consciousness. An artist- vocalist has a specifically sound- 
intonation nature precisely because the material and system of an 
artist’s existence in opera is music.

Results and discussion. When training vocalists, intonation 
should be used as a tool to form a professional artist. Only the effective 
word is important on stage [4, 298]. In contrast to the dramatic artist, 
the vocal singer is concerned with effective musical intonation. The 
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intonation recorded by the author in the music is deciphered by the 
artist add it gets enriched by his personality. The communicative and 
semantic nature of musical sound [1] in opera is determined precisely 
by the effective musical intonation. The communicative meaning of 
the nature of the opera is expressed as “intonation resonance, which 
harmonizes consciousness and subconsciousness, behavior and state, 
the meaning of the word and its expressiveness” [2, 7]. An artistic stage 
image is born of musical intonation, which is expressed by plasticity 
and sound – vocal performance [3, 243]. The uniqueness of creative 
teaching is that there is no clear formula. Each vocalist has his own 
unique sound structure. The method of working with a student- vocalist 
is based on an individual approach and is transformed based on the level 
and culture. During classes, it is necessary to rely on the emotional and 
psychological state of the student.

Conclusions. In opera, the singer- performer is aware of the author’s 
material through music. When forming the performing individuality of 
a student- vocalist, it is necessary to develop the individual qualities of 
the artist’s intonation hearing and the programming quality of reading 
the author’s intention. The peculiarity of the opera genre is that even 
in moments when the music does not sound, the broadcast of the 
intonational semantics of the music does not stop. Musical intonation 
for a vocal student is perceived as the words of the text.
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Вступ. На сучасному етапі в Україні викладання україн-
ської мови як іноземної активно розвивається як актуальна та 
перспективна область. Існують різні методи та прийоми організа-
ції роботи з іноземними студентами: інформаційні, особистісно- 
орієнтовані, ігрові, евристичні та інші. Ці методи отримали назву 
технологій. При навчанні української мови як іноземної особливе 
значення має вибір освітньої технології. Пошуки методів, прийо-
мів та технологій підвищення ефективності процесу навчання, 
розвиток активної мовленнєвої комунікації на заняттях укра-
їнської мови як іноземної – актуальне завдання, рішенню якого 
сприяють нові сучасні технології навчання. Одним із найважли-
віших завдань концепції педагогічної освіти виступають карди-
нальні зміни щодо професійної, наукової, предметної підготовки 
іноземних студентів. У зв’язку з цим методика навчання україн-
ської мови як іноземної потребує пошуку і реалізації нових форм, 
методів і прийомів навчання. Комунікативною метою є навчання 
та формування в майбутніх іноземних студентів здатності спіл-
куватися українською мовою, розуміти і вживати професійну лек-
сику в залежності від комунікативної ситуації спілкування. Для 
того, щоб правильно дібрати прийоми та методи навчання укра-
їнської мови як іноземної, необхідно враховувати національні, 
культурні традиції, компаративістику рідної та української мов. 
Це сприяє успішному навчанню та уникнення інтерференції на 
всіх мовних рівнях.

Результати та обговорення. Значний внесок у розв’язання 
проблем зіставного вивчення мов різних національностей здій-
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снювали В. Д. Aракін, Ш. Баллі, І. О. Бодуен де Куртене, Р. O. Бу-
дагов, В. Г. Гак, К. Джеймс, Р. Дж. Ді П’єтро, Ю. О. Жлуктенко, 
Дж. Кетфорд, Е. Косеріу, М. П. Kочерган; Г. Кьорквуд, Р. Ладо, 
В. М. Манакін, В. Й. Cтернін, Л. В. Щерба, В. М. Ярцева та ін.. 
Водночас залишається низка невирішених питань щодо методики 
навчання студентів із країн Європи, Східної Азії, бувших країн 
СНД української мови.

Із метою визначення рівня володіння українською мовою 
інофонів було визначено критерії оцінювання: фонетичний, лек-
сичний, граматичний, розмовний. Кожен із критеріїв характе-
ризується певними показниками, тобто навички і вміння, рівень 
володіння якими дозволяє інофону здійснювати мовленнєву ді-
яльність українською мовою, а саме: слухо- вимовні, лексичні, 
граматичні навички (мовна компетенція) та вміння здійснювати 
мовленнєву діяльність у процесі говоріння, аудіювання, читання, 
письма (комунікативна компетенція). За результатами проведе-
ного комплексного тесту, дійшли висновку, що рівень володіння 
мовою інофонів становить 34-36% [2]. Спостерігаються трудно-
щі при узгодженні висловлювань із заданою темою, ситуацією; 
неповне відображення теми, ситуації; рівень і характеристика 
імпровізації у формулюванні висловлювань; задовільний рівень 
використання мовних засобів для оформлення висловлювань; 
низький рівень різноманітності використання мовних засобів. 
Hа наш погляд, на початковому етапі навчання української мови 
як іноземної необхідно сформувати навички сприйняття на слух 
звуків, складів, слів, фраз української мови. Необхідно зважати 
на інтерференцію на рівні вимови звуків. Вона спричиняє основ-
ні мовленнєві труднощі інофонів. При вимові українських звуків 
iнофони використовують навички вимови рідної мови.

Враховуючи вище зазначене, навчання здійснювалося за 
такими напрямами: формування стійких артикуляційних нави-
чок вимови українських звуків; визначати на слух звуки, із яких 
складаються слова, фрази. Починали навчання із читання скла-
дів, комбінуючи голосні звуки спочатку з одним, а потім кількома 
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приголосними. Робота над звуками та складами проводилася па-
ралельно зі слуховими диктантами для формування фонематич-
ного слуху. Приголосні вчили промовляти від простих складів 
(ба, аб, аба) до складів із кількома бінарними приголосними (рка, 
рта, арта, парта.)

Наступним кроком було вивчення голосних звуків пере-
днього ряду та поєднання їх із приголосними (мі-ні, пе-бе). Ак-
центували, що м’які приголосні повинні вимовлятися парами із 
твердими приголосними (б-бь, д-дь, т-ть), що сприяло розвитку 
мовленнєвого апарату і сприйняттю приголосних звуків на слух 
[3]. Отже, навчальний матеріал для читання українських складів, 
слів і фраз добирали, враховуючи особливості фонетичних сис-
тем рідної та української мов. Для подолання мовної інтерферен-
ції використовували прийоми пояснення слів, фраз, пропонували 
спеціальні завдання і вправи, які були спрямовані на корекцію 
мовних розбіжностей, формувати мовленнєву компетентність, 
підвищували рівень культури мовленнєвої діяльності студентів. 
Наступний етап навчання – це формування умінь створювати 
монологи- розповіді, логіко- композиційної побудови висловлю-
вання. Водночас із монологічним висловлюванням навчали діало-
гічного мовлення. Використовували різні види діалогів (викладач 
– студент / група, студент – викладач / група). Викладач пропону-
вав студентам скласти свої діалоги за запропонованою моделлю.

Висновки. Отже, дійшли висновку, що навчання української 
мови першого року навчання студентів- інофонів потрібно почи-
нати з вивчення особливостей рідної мови у порівнянні з укра-
їнською та подолання інтерференції на всіх її рівнях. У практиці 
викладання української мови як іноземної для подолання мовної 
інтерференції широко застосовували такі методи і технології нав-
чання, як: постановка вимови звуків, виконання спеціальних за-
вдань і вправ, які спрямовані на корекцію мовних розбіжностей, 
робота в парах або міні-групах, за ланцюгом, прес-конференція, 
інтерактивні екскурсії, дискусії, продовжити розповідь, удоско-
налення мовленнєвої компетентності.
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Introduction. Odessa is a traditionally cosmopolitan city, dozens 
of nationalities live here. In the 19th and the first half of the 20th 
century, the Jewish ethnic group in Odessa comprised approximately 
one third of the population along with Russians and Ukrainians. The 
number of Jews in Odessa decreased due to the Holocaust during the 
Second World War and in stages during the immigration process that 
started in the 70s of the 20th century. In this connection, the history 
of Odessa, Odessa culture, art and, in particular, music, is inseparable 
from the relevant aspects of the Jewish life.

Results and discussion. Jewish music dates back to biblical times, 
as evidenced by the facts set out in the books of the Old Testament 
(the Pentateuch, the Psalms, etc.). The Bible attributes the invention 
of music to Juval, the brother of Jabal, the ancestor of the nomads and 
shepherds. The secular origin of music is also pointed out. It is curious 
that David, to whom the introduction of the religious music in sacral 
service is attributed, was noted for this art while he was a shepherd 
(1 Sam. 16: 18, 19). With the ancient Jews music equally served both 
religious purposes and manifestations of various moods; all kinds of 
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folk festivals and celebrations were accompanied by singing and music 
in conjunction with roundels. Thus the miraculous crossing of the Red 
Sea was celebrated (Exod. 15: 1, 20), thus the victorious commanders 
were met (Judges 11: 34; 1 Kings 18: 16); at the enthronement of the 
king and at his wedding music was played; singers delighted kings and 
rich people at feasts.

But the art of music only developed to the highest degree when 
music and singing were introduced into the temple cult. According to 
the book of Chronicles, these arts were incorporated into the cult as 
early as David appeared there. In the Psalms we find a whole collection 
of religious songs of the temple service. In historical books there are 
indications of a connection between music and prophecy. It is said that 
Saul met a crowd of prophets before whom musicians played various 
instruments and at the same time the prophets prophesied (1 Sam. 10: 
5). Related to this is the notion that music has the power to drive out 
evil spirits from a person. The Bible tells how Saul, subject to severe 
attacks of melancholy, listened to David’s playing his harp and the evil 
spirit receded from him (1 Sam. 16, 23). Music technique in the Old 
Testament was extremely developed. In the Bible we find 29 names of 
different musical instruments. There were three kinds of instruments: 
string, wind and percussion (harp, lyre, cymbal, tambourine, etc.).

Jews (especially in Odessa) have always had an admiring, 
enthusiastic attitude towards music. Odessa Jewish citizens were 
very persistent in teaching their children to play the violin and 
other instruments, which in the end could not but flood the country, 
Europe and the entire planet with their musical talents and geniuses. 
David Oistrakh, Emil Gilels, Professor M. Weiman – all outstanding 
violinists – and the creator of Soviet jazz, Leonid Utesov, and many 
others came from here. P. S. Stolyarsky, the organiser of a music special 
school in Odessa, professor at the Conservatoire and founder of a new 
violin class, was a miracle- worker. Odessa musicians and music lovers 
are always ready to list: Pyotr Stolyarsky, a creator of wunderkinds, 
whose violins enchanted world stages at the beginning of the last 
century; wizards of piano and violin: Emil Gilels, Shura Cherkasky, 
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David Oistrakh, Boruch Goldstein, Rosa Fain, Evgeniy Mogilevsky, 
Dora Shvartsberg and others. Fans of light music, jazz, pop and urban 
folklore will definitely remember: Koralli, Iza Kremer, Leonid Utesov, 
Mikhail Vodyanoy, Oskar Feltsman, Maurice Benimovich…

Conclusions. The love of Odessa Jews for music has not 
diminished to this day. The concerts of Jewish performers, conferences 
and exhibitions, devoted to Jewish music, regularly take place in 
Odessa. For example, the exhibition “Musical Odessa” at the Museum 
of the History of Jews of Odessa “Migdal- Shorashim” (Nezhinskaya, 
66). The showcases and stands displayed materials from the archives 
of this museum, Konstantin Paustovsky Museum, the Museum of 
Sound, Odessa National Scientific Library, personal archives and 
private collections, such as the programme- sheet of the operettas “The 
Jewish Pan”, “The Beggar’s March”, photographs of famous musicians, 
yellowed newspaper clippings, as well as stories of museum workers 
and music records from the past decades and centuries.
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Вступ. Гуманітарна спрямованість світового розвитку су-
спільства сприяє всебічному підвищенню ролі іноземних мов 
у міжкультурній комунікації. Найважливішою умовою в досяг-
ненні консенсусу між крос-культурними та/або міжетнічними 
зв’язками є адекватне розуміння національної картини світу ко-
мунікантів, чого не можна досягнути без успішного оволодіння 
цілісною системою уявлень про національно- культурний код кра-
їни, мова якої вивчається [2]. Необхідність адаптації людини до 
комунікативної ситуації інформаційного суспільства, що швидко 
змінюється, існування в умовах полікультурного середовища, 
а також потреби в комунікативній компетентності для здійснення 
ефективної міжкультурної комунікації вимагають удосконалення 
змісту та сутності навчання іноземних мов, зокрема у музично-
му ЗВО, а також використання новітніх лінгводидактичних форм 
і методів викладання іноземних мов за професійним спрямуван-
ням [1; 3]. Мета дослідження полягає у визначенні методів й прак-
тичних форм впровадження автентичного текстового матеріалу 
у навчальний процес з метою підвищення мотивації майбутнього 
музиканта (музиканта- педагога) до вивчення іноземних мов.

Результати та обговорення. Вивчення іноземної мови є 
складним процесом, який вимагає багатьох здібностей, зокрема 
розпізнавання та сприйняття мовних звуків, ототожнення зву-
ків і значень, правильну вимову, темп вимовляння тощо. Для 
формування професійно – орієнтованої мовної компетентності 
майбутніх музикантів (музикантів- педагогів) ефективним є ви-
користання аудіювання, що містить інформацію, яка сприятиме 
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успішному формуванню професійно – орієнтованої лексичної 
компетентності, оскільки воно сприяє швидкому й адекватному 
сприйняттю автентичного матеріалу, а також є одним з найпоши-
реніших засобів отримання інформації аудитивним шляхом [7]. 
Перевагою аудіювання для студентів музичного вишу є мотива-
ційна паралель між музикою і мовою, оскільки в обох випадках 
використовується тон та інтонація як засіб смислового виражен-
ня. Проте, коли ми говоримо про інтонацію, то необхідно брати 
до уваги, що в той час, коли ліва півкуля обробляє лексичні інто-
нації, права працює із елементами просодії [6].

Ефективною і продуктивною формою опанування англій-
ської мови для студентів- музикантів є також така модель заняття, 
як «урок-театр». Указана форма роботи є достатньо сприйнят-
ливою для студентів- музикантів, оскільки актуалізує професійні 
знання та навички. Використання художніх творів, засобів теа-
тралізації з залученням музичних і вокальних творів на аудитор-
них заняттях з англійської мови удосконалює вимовні навички 
студентів, забезпечує створення їх комунікативної, пізнавальної 
і естетичної видів мотивації [4; 5]. Для підсилення мотивації до 
вивчення англійської мови можуть використовуватися інші моде-
лі занять, а саме, «урок-інтерв’ю» (включення в бесіду за конкрет-
ними темами «My music career», «My creative plans for the future», 
«How i improve my talents and skills» та ін.); «урок-проект» («Know 
yourself well to establish your artist/brand identity», «Know the basics 
of music copyright laws»); «урок-планування іміджу» («How to 
choose the best stage name for musicians», «12 artists who use a stage 
name», «How to create an artist name/pseudonym») та ін.

Висновки. У результаті виконаного дослідження роби-
мо висновок, що мотивація як компонент структури особисто-
сті майбутнього музиканта, визначає ступінь його зацікавле-
ності процесом навчання та є передумовою успішності усього 
навчально- виховного процесу. Підвищення мотивації до вивчен-
ня англійської мови дає можливість впливати на особистісне 
зростання студентів музичного вишу та продуктивність їх на-
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вчальної діяльності. Особлива увага надається добору автен-
тичного тексту як найвищій одиниці комунікативної системи, 
що є мовленнєвим динамічним твором, яким студент може кори-
стуватися для оформлення свого висловлювання. Відбір оригі-
нального текстового матеріалу та моделювання занять- ситуацій 
передбачає опору на принципи комунікативної спрямованості, 
автентичності, креативності, пізнання національно- культурного 
коду носіїв англійської мови та її варіантів (британський, амери-
канський), активізації аудитивних і мовно- моторних відчуттів. 
Усе це сприятиме ефективній підготовці студентів музичних спе-
ціальностей до міжкультурного професійного спілкування.
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Вступ. Найпоширенішою системою нотного запису для ки-
тайської традиційної інструментальної музики сьогодні є цифрова 
спрощена нотація цзяньпу (简谱), а подекуди і західна п’ятиліній-
на нотація. Водночас продовжують використовуватися і набагато 
давніші різновиди логографічної нотації, похідні від китайської 
ієрогліфічної писемності ханьцзи (汉字). Динаміка та закономір-
ності розвитку цих систем були мінливими й неоднорідними: де-
які мігрували від одного музичного інструмента до іншого; деякі 
міцно закріпилися за певним видом музичної творчості; деякі ре-
формувалися й вдосконалювалися; деякі залишилися незмінни-
ми або застосовуються в комбінації з сучасними типами нотації; 
а деякі практично вийшли з ужитку. Найважливішими для роз-
витку традиційної китайської музики у свій час стали системи 
цзяньцзипу (减字谱), ґунчепу (工尺谱) та суцзипу (俗字谱), серед 
яких найбільш репрезентативною з точки зору функціональної 
модальності ієрогліфічного знаку є нотація для ґуціня цзяньцзипу 
(досл. – нотація скороченими ієрогліфами). Простеживши історію 
становлення, використання, символізму, трактування та рекон-
текстуалізації типів логографічної нотації в спадковій традиції 
музики, відкривається цілий пласт китайської музичної культу-
ри, який є невід’ємним для розуміння філософсько- естетичних 
категорій китайської цивілізації.

Метою даного дослідження є вивчення формування та осо-
бливостей застосування найпоширеніших китайських традицій-
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них систем музичної нотації, в основі яких – логографічний знак. 
Більш детальний семантично- семіотичний і мультимодальний 
аналіз застосовано до системи цзяньцзипу. 

Матеріалами для дослідження стали як китайські класич-
ні філософські та поетичні трактати («Книга пісень», «Чжоулі», 
«Ґуаньцзи», «Ґо юй», «Люйши чуньцю», «Юе цзі», «Шен у ай ле 
лунь» тощо), музикознавчі твори аторів починаючи від династій 
Сун і Юань («Юешу», «Люйсюе сінь шу», «Люйпінь цзін’ї» тощо), 
класичні нотні збірки музичних творів починаючи від династії 
Тан («Цзєшидяо юлань», «Пісні білокам’яного даоса» «Двовиж-
ні таємничі ноти» тощо), так і праці китайських, американських 
і західноєвропейських музикознавців, лінгвістів, культурологів, 
синологів, етномузикологів, дизайнерів шрифтів і розробників 
програмного забезпечення XX-XXI століття (Ян Їньлю, Ся Є, Чжу 
Сінчень, Мен Хуа, Чень Нань, Р. ван Ґюлік, С. Ліндквіст, Р. Шех-
нер, Б. Юнґ, Л. Чіу, Дж. Латартара тощо), а також аудіовізуальні 
матеріали викладання гри на ґуціні та цифрові генератори музич-
них нотацій.

Результати та обговорення. Інструментальна музика іс-
нувала в давньому Китаї вже близько 9 тис. років тому, про що 
свідчать археологічні знахідки кістяних флейт ґуді в повіті Цзяху 
провінції Хенань. В епоху Західна Чжоу (1046-771 рр. до н. е.) було 
розроблено систему ритуалу і музики ліюе, де функція музики 
нерозривно була пов’язана з регламентацією ієрархії суспільних 
відносин. Політичний контекст використання сприяв розвитку й 
систематизації музичної освіти та теорії. Свідченням досягнення 
певного культурного рівня інструментальної традиції можна вва-
жати першу письмова згадка про цінь (ґуцінь), се, дзвін і барабан 
у першому вірші «Ґуаньцзюй» канонічного поетичного трактату 
«Книга пісень», упорядкованого в період Чуньцю (722-481 рр. до 
н. е.). Приблизно тим самим часом датуються і найдавніші запи-
си про темперацію – у філософському трактаті «Ґуаньцзи» (бл. 
VII ст. до н. е.) авторства основоположника легізму Ґуаня Чжуна. 
Саме тут закладені математичні й концептуальні основи китай-
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ського п’ятиступеневого звукоряду, на позначення якого викорис-
товувалися полісемантічні ієрогліфи 宫, 商, 角, 徵, 羽 (ґун, шан, 
цзюе, чжи, юй). Завдяки іншим текстам доби Чуньцю, можна 
дізнатися і про шестиступеневий, і семиступеневий звукоряд на 
основі цієї пентатоніки з додатковими ієрогліфами, яка набула 
ролі своєрідної «нотації» ґуншанпу (宫商). Водночас було описано 
теоретичне знання і про дванадцятиступеневий звукоряд люйлюй 
(律吕), тони якого також позначалися ієрогліфами, що згодом при-
звело до формування іншого різновиду записування музичних 
творів – люйлюй цзипу (律吕字谱). Для обговорення пропонується 
питання мультимодальності знака, а також культурологічне озна-
чення перформативної складової виконавства та проблема твор-
чості виконавця.

Висновки. Подальше поглиблене вивчення різновидів ки-
тайських логографічних нотацій може стати корисним як для 
фахівців у галузі лінгвістики, зокрема ієрогліфіки, семантики, 
семіотики, мультимодального аналізу, так і музикантам, музи-
кознавцям, етномузикологам та мистецтвознавцям.
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Introduction. The thesis presented is concerned with the 
psychological effect of music on listeners, namely emotions which people 
feel while listening to musical pieces. As scientists say, “emotional 
expression has been regarded as one of the most important aesthetic 
value of music” [Juslin, 2013]. Some linguists and psychologists regard 
music as “a language of the emotions” [Juslin, 2013], and thus, the aim 
of the thesis is to consequently reveal what emotions are expressed 
in the communicative process of emotional rendering and receiving 
sounds of music and their transformation into language. The material 
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for the research is articles of foreign scientists on the topic. The 
methods used in the thesis are: analysis, induction and deduction.

Results and discussion. Scientists suggest that people usually 
describe impression of musical pieces as something compared to the 
common things in real life, which is expressed in speech. Scientists 
debate on the point whether music is uninterpreted or, on the contrary, 
“constantly interpreted” [Budd, 1985; Juslin, 2013; Cross and Tolbert, 
2009]. Many of them prove that impression of music may be interpreted 
in the language as beauty, love, belief in God, motion, changes in 
nature, fight, etc. [Gabrielsson and Juslin, 2003). The impression of a 
listener to music is very subjective, individual, unique, for the listener 
what music expresses is what really music is [MacDonald et al., 2012]. 
Naturally, we speak of listeners in general, not taking into account 
those who feel boredom or are neutral while listening to music.

Conclusions. The ways of rendering impressions of music in 
the language are numerous depending on artistic abilities of listeners. 
Great writers and poets give their vision of musical emotions and come 
down to history of art. Common people use everyday language and try 
to be understood by their surroundings. The problem of interpreting 
emotions called by music into language and speech is in the focus of 
research of psychologists and culture scientists.
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Введение в проблему. Характерным для языкознания 
ХІХ-ХХ вв. было изучение универсальных закономерностей ор-
ганизации языковой деятельности человека и типологических 
черт языков. В лингвистике этого времени определены многие 
языковые универсалии, постулаты и языковые законы. Одной из 
лингвокультурных универсалий является фразеологическая еди-
ница (далее – ФЕ). В изучении русской фразеологии первоначаль-
ным был этап собирания устойчивых сочетаний, затем этап их 
систематизации по структурному и тематическому основаниям. 
В современной науке имеются различия этно- и социокультур-
ных интерпретант фразеологического семиозиса, что напрямую 
зависит от особенностей языковых картин мира разных этниче-
ских, корпоративных, профессиональных, конфессиональных, 
территориальных групп, от языковых картин мира и языкового 
опыта ярких личностей в каждой такой группе. Наличие антропо-
центрической доминанты в сфере современных научных исследо-
ваний способствует оптимизации изучения фразеологии.

Цель данного исследования – показать пути образования 
и особенности функционирования собственно одесских город-
ских ФЕ, основой для создания которых являются как прошлые, 
так и сегодняшние одесские реалии разных сфер городской жизни. 
Материалом изучения стали ФЕ (в том числе паремии) письмен-
ных и, реже, устных одесских текстов: устойчивые словосочета-
ния, сравнительные обороты, пословицы, поговорки, афоризмы, 
проклятия. Кроме описательного метода, использованы методи-
ки семантического, концептуального, социолингвистического, 
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лингвокультурологического, когнитивного, трансформационно-
го, стилистического анализа.

В процессе исследования и предварительной апробации его 
результатов удалось установить, что фразеосистема русской речи 
Одессы состоит из двух больших блоков: общеупотребительно-
го и подсистемного, который придаёт своеобразие этой фразео-
системе. Онтологические особенности хозяйственной деятельно-
сти, полиэтнической многоязычной культуры одесситов влияют 
на своеобразие использования определённых донорских и реци-
пиентных концептосфер в процессе образования и трансформа-
ции ФЕ. К оригинальным фразеологическим одессизмам следует 
отнести, в первую очередь, те, основой для создания которых яв-
ляются прошлые или сегодняшние одесские реалии разных сфер 
городской жизни [2; 3]. 

Регионом функционирования некоторых из них является не 
только Одесса, чему способствует их имплантация в общеупо-
требительную речь или речь других регионов благодаря твор-
честву одесских писателей, режиссёров, актёров. Обычно такие 
ФЕ содержат компонент с локативной семой ‘одесский’ (Одесские 
Жоры; на одесском фоне; бюстгальтер «одесского размера»; 
одесские панамы; одесские штучки; Одессу видно за километры 
и под.). В разных регионах можно встретить ФЕ, возникшие не 
в Одессе, но на одесской почве. Так, в речи магнитогорцев за-
фиксированы фраземы с яркой семой ‘одесский’: одесский понт 
– «хвастовство»; погнать пчёл в Одессу – 1»быстро пойти»; 2»пое-
хать»; 3»начать  что-либо» [1, с. 284, 319]. 

В ряде одесских ФЕ яркой семой ‘одесский’ обладают сло-
ва не с корнем одесс-, а хорошо известные как языковые визит-
ки Одессы годонимы, эргонимы и производные от них слова 
(аристократы Молдаванки; молдаванская школа; боженята 
пересыпские; питаться с Привоза; ( что-либо) с Малой Арнаут-
ской; учиться у них на Островидова / на Новосельского; выле‑
читься на полях орошения; как по Дерибасовской; попроси 
у дюка и др.). Абсолютное большинство фразеологических одес-
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сизмов основано на городских реалиях, которые в разное время 
становились прецедентными феноменами. Так, после преце-
дентного события – авиакатастрофы ТУ-104 в московском аэро-
порту Внуково 17 марта 1979 г. – в речи одесситов появилась ФЕ 
с компонентами пространственной ориентации рейс Внуково- 
Таирово. Большинство из погибших одесситов похоронены на 
Таировском кладбище Одессы, над которым взлетают и садятся 
самолёты. Метонимический одессизм жовтневая команда свя-
зан с годами руководства Одессой Э. И. Гурвицем и его коман-
дой (1994-1998), которую он привёл из возглавлявшегося им ранее 
Жовтневого райисполкома Одессы. Дать отскочь на три фран-
золи – «не дать себя в обиду». Этот фразеологический одессизм 
пропозиционально- диктумного типа мотивации содержит лекси-
ческий одессизм франзоля. Отскочь (=»отпор») – просторечный 
девербатив, образованный способом усечения основы от глагола 
отскочить.

Выводы. Среди собственно одесских фразем преобладают 
единицы с пространственным компонентом. Донорскими в про-
цессе образования и переинтерпретации фразеологических одес-
сизмов чаще всего выступают такие домены и таксоны одесской 
урбанокультуры, как городское районирование, городское жильё, 
коммунальное хозяйство, городской транспорт, торговля, культу-
ра и быт одесситов, реципиентными – разные сферы суперкон-
цепта ‘человек’.
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Introduction. The unity of music and speech dates back to 
antiquity: the verbal text and the musical text are perceived as a conscious 
message, which is wrapped in a certain form that forms the finished 
utterances. “Musical language” and “musical speech” are metaphorical 
concepts: relationship of verbal and musical semantics as a fundamental 
theoretical problem were stated in the work of I. V. Stepanova “Word 
and music. The dialectic of semantic connections” (1999). In modern 
theoretical developments and experimental research, linguists have 
concluded that speech and music works as synthetic products of human 
activity perform not only purely aesthetic and emotional functions, but 
also significantly affect the specifics of cognitive processes in the mind 
of the individual. From this point of view, the speech- musical work is 
considered in the work as a mechanism of interaction of different levels 
of language and music systems that provide perception of the work as 
an indivisible whole, as a result of the ideas expressed in it reflect the 
generalized result of cognition and mental activity. The aim of this paper 
is to determine the ways and stylistic devices that are used to realize 
comic function in musical language in the English discourse. Methods 
(observation, analysis and comparison) are used to achieve the goal and 
solve the tasks. The materials for the study were Youtube recordings 
of comic performances, modern comedy shows, stand-ups and other 
humour shows widespread in the USA and Great Britain (34, 5 hours).

Results and discussion. Nowadays in the USA and Great Britain 
speech and music works are spread not only on the stage performed by 
musicians, but also on the platforms of comedians – stand-up comedy, 
comedy shows, clown performances, buffoonery, circus monologues, 
etc. (According to the Times, 67.8% of comedians’ performances 
are in the format of musical performances or include elements of 
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speech and music). They are a dialogue between a comedian and an 
audience that requires interaction. As a genre of comic discourse, 
they are perhaps the oldest, most universal, and at the same time the 
simplest and most significant form of humorous expression. This is the 
purest communication between the public and the comedian, which 
performs essentially the same social and cultural roles in almost all 
known societies of the past and present [1, p. 71]. The combination 
of music and comic speech has a long history: origins in Britain are 
associated with the emergence of music halls, which in the twentieth 
century were supplanted by the advent of radio and television, through 
which variety shows were broadcast; when in America the analogue 
was vaudeville. Today, their alternative is a large number of talent 
shows, humorous performances, comedy programs on television, open 
microphone shows, etc.

The peculiarity of this carnivalization of speech in English 
discourse leads to conditionality of reactions of addressees and 
addressees (comedian – smile and a high level of emotion; audience, 
audience – laughter and smile); free hold up of oneself and the audience; 
symbolic subtext (metaphorical speech).

For example, the phonetic level of language game creation in 
the show “Whose line is it anyway?” represented by consonance or 
sound recording (sound similarity). Within the episode of the game, 
where the actor has to rhyme the word chosen by the audience in the 
song, the language game is realized with the help of rhyme: I do not 
know what to say, but let us to go away to France and sail on the Rive 
Gauche. Neroshi! Let us cook some brioche. Neroshi! I put on some 
sun tan loshi! [2].

Conclusions. The process of generation of speech- musical text 
should be considered as a complex synergistic mechanism, as a result 
of which the products of verbal and musical culture are integrated 
under the influence of external non-lingual factors psychophysiological 
energy of the author’s thinking and actualized by specific interaction of 
phonetic, lexical, syntactic and syntactic means for a verbal work with 
emotional and pragmatic material.
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Introduction. The investigation is devoted to disclosing all 
peculiarities of the existence and influence of the concepts “Love” and 
“Death” in the opera- tragedy genre from the beginning of its existence 
(the XVIIth century) up to the present time. By means of retrospective 
development of these concepts in different epochs (Antiquity – 21st 
cent.) and analysis of their embodiment in musical and literary texts 
on the material of “Orpheus and Eurydice” by C. Gluck, “Montagues 
and Capulets” by V. Bellini and “Tristan and Isolda” by R. Wagner 
representing the main developmental stages and two major opera 
reforms (Gluck and Wagner) established canons for musical and literary 
expression of the concepts in opera.

Results and discussion. Thus, there is a clear link between 
Richard Wagner’s theoretical works, and specifically the uncovering 
of the philosophy of Liebestod, which has been extended to the 
composer’s own work, and the general European context of the opera 
genre. As the theme unfolds, it becomes clear that the basic philosophy 
of Liebestod becomes a genre-wide foundation for every tragic opera 
and is developed into a unique system of symbols, both in the recording 
version (musical and literary text) as well as in the tradition of the 
performer’s interpretation. By analysing the interpretations of Orpheus 
and Eurydice, Romeo and Juliet, and Tristan and Isolde by performers 
from various vocal schools and nationalities, the author demonstrates 
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a methodology of implementing the concepts of “Love” and “Death” 
in the opera roles. The author determines clear stylistic features of 
their vocal performance in operas of each specific period (Baroque, 
Classicism, Romanticism).

Conclusions. The performing arts as well as visual arts and 
literature) address and depict death in ways that can be enlightening. 
Opera and theater are inherently local, immediate, and communal. 
At each performance, we audience members share in a one-time 
experience that is just ours and those who are singing and acting.

REFERENCES:
1. Bronfen, Elisabeth, Liebestod und Femme fatale. Der Austausch 

sozialer Energien zwischen Oper, Literatur und Film, Frankfurt am Main: 
Suhrkamp 2004. ISBN3-518-12229-0

2. Conrad, Peter A Song of Love and Death: The Meaning of Opera 
(Graywolf Rediscovery Series). Graywolf Press (March 1, 1996). 406 p.

3. Polka, Brayton. “LIEBESTOD: On Love and Death in Wagner’s 
‘Tristan Und Isolde.’” International Review of the Aesthetics and Sociology 
of Music, vol. 44, no. 2, Croatian Musicological Society, 2013, pp. 239-52, 
http://www.jstor.org/stable/23594799.

4. Trimble, Michael, Letellier, Robert Ignatius. Sudden Death in 
Opera: Love, Mortality and Transcendence on the Lyric Stagehttps. URL: 
www.cambridgescholars.com/resources/ pdfs/978-1-5275-7276-8-sample.pdf

THE PHENOMENON OF «MUSICAL 
CONSCIOUSNESS» AND HUMAN CREATIVITY 

(CONTRASTING ASPECT)

Andriy Leonidovich Chorniy
applicant for 2 years of study

Department of Music History and musical ethnography
Odessa Music Academy named after A. V. Nezhdanova

Odessa, Ukraine
andreychernyy1980@gmail.com

Introduction. The study of the human phenomenon and the 
manifestation of the like in music are closely related to the personality or 
personal qualities of each person as an individual, as well as the influence 
of such a phenomenon on humanity in the modern world (today). The 
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phenomenon as a phenomenon has its own path of development in each 
person, thereby closely reflected in the cultures of certain peoples, 
giving rise to new national ravities by becoming traditions. Purpose. 
The study of this topical issue highlights the importance of theoretical 
development and methodological justification of the concept of system 
interaction in the triad “culture – personality – creativity” as a holistic, 
multilevel and multilevel system of information and communication in 
modern society.

Materials and methods. Modern civilization enters a phase of its 
development when the combination of cultural and personal meanings 
leads to a significant acceleration of the pace of cultural change, the 
intensification of creative processes that affect all spheres of human life. 
In general, the problem of creativity as a phenomenon of civilization of 
the XXI century inevitably integrates at least two defining concepts – 
culture and personality, their dialectical combination. At the same time, 
the interpretation of creativity as a personal (deep or mystical) process 
is preserved (and re-emerges), which is not reduced to any of the known 
schemes of activity, and therefore is not subject to standardization and 
massification. Rethinking the role and significance of the individual 
as a subject of creativity sets new psychological, ontological and 
epistemological coordinates of the problem of creativity as evidence of 
the evolution of society to anthropogenic, noosphere civilization.

Results and discussion. The unity of culture and personality in 
its epistemological sense is understood as the manifestation of human 
fullness of their capabilities: if a person means “human world”, then 
culture is “human world” and is the unity of conditions and definitions 
through which man manifests himself through the fullness of their 
creative powers. Culture is a definite dimension and a specific form 
of life of human society. It emerges as a special infrastructure in 
the construction of the whole human world, before its principles and 
laws are used by citizens with a special task of cultural creativity, 
thus creating a special area of   this activity, the main actor of which is 
the individual. It is culture that sets the real measure of human self-
determination in the world, forming its social essence. On the other 
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hand, human immediacy always determines the special – unique and 
inimitable – nature of culture. Understanding the phenomenon of 
personality in the twentieth century is largely represented by foreign 
philosophical thought (J.-P. Sartre, A. Camus, Martin, A. Maslov, 
E. Fromm, W. Frankl, M. Heidegger, E. Mounier, etc.) Yes, E. Fromm 
considers the personality as a relatively stable system. He believes that 
the functional importance of a certain character trait lies in the place 
it occupies in the holistic structure of the individual. On the periphery 
are conscious desires, beliefs, human values. At the deeper levels there 
are Ego-protective and Ego-integrative processes, and at the very depth 
there are unconscious desires, internal conflicts, “creation of oneself” 
and “others”.

Creativity is a human activity that creates new objects and 
qualities, patterns of behavior and communication, images and 
knowledge. In different eras, different aspects of creativity came to 
the fore – object, information, communication, personal. In archaic 
and traditional societies, creativity and the associated creation of new 
properties of life were seen as the ability of the few, and therefore 
often persecuted because it contradicted the conventional way of life, 
traditions and worldview.

Culture – a tool of self-creation and world creation of man. What a 
person is – such is the culture and vice versa. This culturological maxim 
is obviously increasingly confirmed today. Modern understanding of 
culture, despite its many definitions, is based on the fact that culture 
is a system of superbiological programs of human activity, behavior 
and communication, ie a system that is an important condition for the 
reproduction and change of social life in all its main manifestations. 
Personality in culture manifests itself primarily through creative 
activity, ie by self-actualization of internal potentials, the creation of a 
semantic field of normative, axiological and cognitive constructs that 
ensure the universality of human existence.

Views.
1. As a system of superbiological programs of human activity, 

dynamically and functionally structured, culture with all its 
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components and manifestations (cultural artifacts) accumulates, 
preserves and translates the social experience of mankind, while 
becoming a characteristic dimension of personal intentions – a cultural 
form within which the process of building personal meanings.

2. Modern cultural reality is a priori represented by creative 
reality as a qualitatively new cultural formation, which is not reduced 
to a set of external and internal human reactions to the world; on the 
contrary, it is a reality of a special kind, a “new” reality in which man 
(Homo Creator – the creator of himself) is a relevant, transformative 
source of culture, and all extrahuman reality – the embodiment of 
human creative potential, thus forming the inner world of his personal 
meanings and subjective organization of the human world in the form 
of culture.

3. New forms of human cultural expression are constructed in the 
modern information space, such as virtual reality, cyberspace, digital 
culture, synesthetic culture, personalized culture, culture of individual 
worlds, etc. Thus, culture becomes more an object of integrated 
“cultural engineering”.
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Вступ. Провідним завданням підготовки піаніста вважають 
його професійне оснащення. До кола цього поняття, якщо мова 
йде про виконавця, включено одне з найважливіших особистіс-
них якостей – виконавча інтуіція, робота над формуванням якої 
в фортепіанному класі можлива і необхідна. Виконавча інтуї-
ція – психічний процес, який є здобутком музиканта- виконавця 
для здійснення випереджаючого рішення в досягненні звукового 
результату. У музичному виконавстві, як і в будь-якій іншій ев-
ристичній діяльності, вирішальне значення має свідома частина 
роботи, проте у творчості бувають моменти, коли інтерпретатору 
доводиться покладатися на інтуїцію. Багато великих виконавців 
повідомляють у своїх статтях, листах, інтерв’ю наскільки велика 
роль інтуїції у роботі. Але, незважаючи на те, що участь інту-
їції у виконавчому процесі нині ніким не заперечується, багато 
що в теоретичному відношенні тут залишається невиявленим. 
Вагомою є думка авторитету в галузі психології інтуїції щодо 
останніх досліджень учених у цій галузі (професор інституту 
вдосконалення лікарів І. М. Фейгенберг: «На жаль, людство ще не 
винайшло прилади, які б могли вимірювати, зважувати, фіксува-
ти наші почуття, здогади, думки. Робота в цьому напрямі надзви-
чайно складна і, по суті, ще тільки починається…».

Результати та обговорення. Інтуїція цікавила людей 
з давніх- давен. Відомо чимало висловлювань таких вчених, як Бе-
кон, Декарт, Спіноза, Ломоносов, про роль інтуїції у житті людей, 
у науковій творчості. Вони намагалися філософськи осмислити та 
зрозуміти це явище. Згодом постало більш прозове завдання: екс-
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периментально перевірити, довести і визначити, що ж  все-таки є 
інтуїцією.

Фахівці помітили, що при емоціях страху та люті в організ-
мі відбуваються різні зміни – почастішання пульсу, підвищення 
артеріального тиску, зростання рівня цукру в крові, секреція гор-
мону надниркових залоз. Було висловлено припущення, що прояв 
інтуїції пов’язаний з прискоренням обмінних процесів в організ-
мі. Наприклад, Дмитро Менделєєв побачив свою Періодичну си-
стему якраз уві сні. Тобто раптове осяяння може наздогнати лю-
дину будь-якої години доби, незалежно від її внутрішнього стану.

Наші спостереження приводять до висновку, що інтуїція 
тісно пов’язана з механізмом так званого імовірнісного прогнозу-
вання, яким користується буквально кожна людина. З дня свого 
народження людина потрапляє в різні ситуації. Вона їх запам’я-
товує: що за чим відбувається, у якій послідовності. З часом, коли 
якісь обставини повторюються, ми подумки їх порівнюємо з по-
передніми подіями і намагаємося передбачити, спрогнозувати, 
що буде далі. У цьому сутність мисленого виконання, мисленої 
роботи над твором.

Для музикантів- виконавців наукова розробка поставлених 
проблем має велике практичне значення. Так, наприклад, ви-
вчення активності інтуїції на різних стадіях виконавчої роботи 
могло б допомогти музикантам керувати деякими прихованими 
психічними процесами для того, щоб, як говорив ще К. С. Станіс-
лавський, «свідомо збуджувати в собі несвідому творчу природу 
для надсвідомої органічної творчості».

В даний час найбільш повно досліджено два основних види 
інтуїції: чуттєва та інтелектуальна. Під першим розуміється 
«прямий розсуд істини за допомогою зовнішнього почуття» [1, 
с. 4], під другим – «пряме розуміння істини, не виведеної з ін-
ших істин за допомогою доказу» [1, с. 6]. Обидва ці види інтуїції 
виявляються головним чином у пізнавальній діяльності людини 
і становлять особливості наукового пошуку. Чуттєва інтуїція має 
ряд загальних властивостей із сприйняттям, а інтелектуальна 
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з уявою, ці види інтуїції залишаються інструментами пізнання 
і недостатні в музично- виконавчій творчості, незважаючи на те, 
що потреба в цьому визначенні диктується зростаючим інтере-
сом до специфіки музичного мислення і виконавчої творчості. 
Музикант- виконавець використовує особливий вид інтуїції, де 
чуттєві та інтелектуальні механізми діють найчастіше узгоджено, 
а кінцевим продуктом є не знання, а художнє тлумачення музич-
ного твору у його виконанні.

Висновки. Виконавська інтуїція – пряме рішення художньо-
го завдання у слуховому уявленні чи ігрових операціях, що ви-
никає без опори на доказові міркування. У момент інтуїтивного 
осяяння виконавський аналіз замінюється внутрішнім передчут-
тям художньої істини – того ідеального виконавського варіанту, 
що дозволяє найповніше відобразити ідейно- мистецьку сутність 
музичного твору. Але іноді у процесі творчості внутрішнє перед-
чуття протікає у згорнутому вигляді і так швидко, що не встигає 
фіксуватись у пам’яті. У цих випадках інтуїція виконавця про-
являється безпосередньо в ігрових рухах, які самому музикан-
ту можуть здатися несподіваними і спонтанними, але насправді 
заздалегідь підготовленими прихованою роботою свідомості. 
Виконавчі осяяння музиканта правомірно назвати особли-
вою інтуїтивною формою виконавчого мислення, яка поряд 
з раціонально- розважливою формою бере участь у творчому 
процесі, у відтіленні професійно важливих якостей та у форму-
ванні майстерності музиканта- інструменталіста, що, зрештою, 
обумовлює їхнє формування. Ці недоліки стихійного процесу 
виявляються у труднощах, які відчувають музиканти у прояві 
професійно важливих якостей та в оволодінні вміннями. Пси-
хологія професійної майстерності музиканта- інструменталіста 
та її формування – важливий об’єкт аналізу з позиції психології 
праці музикантів. Результати психологічного аналізу діяльності, 
професійної спрямованості, знань, умінь та якостей музикантів- 
інструменталістів дозволяють уточнити та розширити методо-
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логічний та методичний інструментарій психології праці щодо 
художньо- творчої професії піаніста.

Під професійною майстерністю музиканта- інструменталіста 
розуміють складну систему, що складається з професійної му-
зичної спрямованості, професійних музичних знань, музичних 
умінь, навичок та музичних професійно важливих якостей, взає-
мопов’язаних між собою, серед яких одна з найважливіших – ін-
туїція.
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Introduction. The city of Odessa has always concentrated the 
talents of violin pedagogical and performing arts. Since the end of the 
last century, Odessa has become one of the cultural capitals of violin 
art. The purpose of the study is to analyze the formation of the Odessa 
violin school. In the context of what has been said, it is impossible to 
miss the outstanding surname of Peter Solomonovich Stolyarsky.
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Results and discussion. Stolyarsky arrived in Odessa with a 
touring Ukrainian troupe. Despite the absence of the city theater 
(it burned down in early 1873) Odessa at that time was full of theatrical 
and concert life. Outstanding touring artists performed here. The 
troupe with which Stolyarsky arrived also felt a warm welcome. Later, 
Mykhailo Goldstein said that the conductor of Stolyarsky’s troupe, 
Chernyavsky, introduced the violinist to Mykola Vitalievich Lysenko 
and Petro Petrovich Sokalsky. This meeting with the outstanding 
folklorist and musicologist Sokalsky was fateful, which later grew into 
a great friendship. Sokalsky and Stolyarsky combined a love of music 
and attitude to work. Those who knew Stolyarsky claimed: «Dedicated 
work was the meaning of his life» [1]. This society contributed to the 
opening of music classes and the emergence of the Odessa branch of 
the Imperial Russian Music Society (IRMS) [3].

The beginning of the school or at least the idea ofi ts creation 
should be attributed to 1900, when the twenty-nine-year-old future 
founder graduated from Odessa Music School on Koblevskaya Street, 
36. Here, in adulthood, perhaps not without effort, mastering the secrets 
of violin, Stolyarsky came to the conclusion that the strict scientific 
language is now called «methods of professional teaching music to 
children from early childhood» [3], which involves the identification of 
creative individual qualities, development of advanced technical skills, 
artistic taste and artistry to train virtuoso musicians. Significance and 
effectiveness of this method of training musicians like Stanislavsky’s 
system for teaching acting.

After 1917, on the basis of Stolyarsky’s Private Music Violin 
Courses, the State Studio for the Musical Education of Children was 
opened, and in 1933 it was transformed into the now famous Stolyarsky 
School (from 2020 Stolyarsky Lyceum). In contrast to the courses, 
the School opened a piano class, in the formation of which were 
involved prominent teachers B. Reingbald, M. Rybitska, M. Starkova, 
Chegodaeva. And already in the 1930s the pupils of the School 
brought it European recognition: E. Gilels, W. Goldstein, M. Milstein, 
D. Oistrakh, R. Fine, M. Fichtenholz. Already in 1937, Stolyarsky’s 
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name became widely known not only in the Soviet Union area, but 
also abroad – at the first violin competition of Eugene Ysaye (Queen 
Elizabeth) in Brussels, all Stolyarsky’s students won prizes. Among 
them are D. Oistrakh, E. Gilels, M. Fichtenholz.

Conclusions. Thus, it can be argued that the figure of Peter 
Solomonovich Stolyarsky played a fundamental role in the establishment 
of professional violin performance and violin pedagogy in Odessa. 
His «method» was special, and suitable for violinists of different 
generations. Stolyarsky laid the foundation for his students, which in 
violin performance consists of a number of specific techniques and 
skills, which later helped to reveal the artistic ideas of various works.
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Вступ. Дослідники харизматичного лідерства зазначають, 
що риторика – це важливий інструмент, за допомогою якого лі-
дер доносить своє бачення до його послідовників. Зв’язок явища 
харизми і риторики прослідковується ще з античних часів, адже 
саме думки Аристотеля щодо риторики лідера, а також висунен-
ня ідей про важливість таких персуазивних засобів, як метафора, 
слугували основою для розвитку сучасних ідей харизматичної 
риторики [1, c. 4]. Метою започаткованого нами теоретичного 
пошуку є обґрунтування риторичних засобів харизматичної ко-
мунікації та їх впливу на сприйняття аудиторією лідера як хариз-
матичного.

Результати та обговорення. Узагальнюючи результати 
огляду наявної в лінгвістичних, соціологічних і психологічних 
працях термінології на позначення ознак харизматичної комуні-
кації, можна дійти висновку, що всі дослідники виокремлюють, 
переважно, вербальні й невербальні засоби та ознаки особисто-
сті самого мовця. До зазначених ознак можна віднести й рито-
ричні засоби харизматичної комунікації (як складові вербальних 
і невербальних засобів) та ораторську майстерні харизматичного 
мовця (як ознаку його особистості). Саме таку диференціацію оз-
нак харизматичності мовця доцільно, на наш погляд, закладати 
в основу їх наукового опису в якості провідних факторів, здатних 
здійснювати більш-менш суттєвий вплив на сприйняття слухача-
ми мовця як харизматичного лідера.

Науковці, які вивчали явище харизми, наголошували на 
важливості риторичних, комунікативних, дискурсивних тощо 
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тактик у мовленні харизматичних лідерів [Willner, 1984; Holladay 
& Coombs, 1993, 1994; Awamleh & Gardner, 1999] [3]. Дослідни-
ки намагалися довести, що харизматичні лідери використовують 
риторичні засоби та різні стратегії й тактики для зміни харизма-
тичних відносин, транслювання цілей мовця, впевненості і т.ін., 
як-от метафори, контрасти, історії тощо [2, c. 1054]. Водночас за-
значається, що застосування риторичних стратегій харизматич-
ним мовцем залежить значною мірою від ситуації спілкування, 
типу аудиторії та мети, яку він бажає досягнути [4, c. 151].

Висновки. У результаті проведеного нами дослідження ме-
ханізму сприйняття аудиторією харизматичних ознак публічної 
особистості, ми дійшли висновків, що на особливості сприйнят-
тя аудиторією риторики її мовлення здійснюють свій вплив такі 
фактори: ситуація спілкування, культурний контекст комуніка-
ції, тема спілкування, емоційний стан аудиторії, ступінь однорід-
ності аудиторії, соціальний статус, культурний рівень та гендер-
на приналежність харизматичного мовця, вік, раса харизматика, 
ораторська компетенція публічного харизматичного мовця тощо.

Отже, вивчення риторичних ознак мовлення харизматичної 
особистості має значний науковий потенціал, оскільки відкриває 
перспективи дослідження механізму актуалізації сугестивного 
впливу публічної промови на аудиторію та встановлення законо-
мірностей сприйняття риторики мовця слухачами.
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Вступ. Пандемія коронавірусу, що охопила весь світ почи-
наючи з 2019 року, докорінно змінила наше життя. Такі зміни не 
могли не торкнутися і сфери політики. Зокрема, політичний кри-
тисайзинг став актуальним об’єктом досліджень не тільки під час 
електоральної боротьби, а й в умовах пандемії. Прибічники різ-
них партій аналізують ситуацію, вказують на помилки один од-
ного, намагаються переконати своїх прихильників, опонентів та 
спостерігачів. Мета дослідження. Метою розвідки є встановлен-
ня особливостей фемонему критики в умовах пандемії COVID-19; 
визначення стратегій і тактик політичного критисайзингу в полі-
тичному дискурсі Німеччини. Матеріали дослідження. Матеріа-
лом дослідження було обрано промову міністра охорони здоров’я 
Йенса Шпана, а також промови інших політиків, зокрема пред-
ставників таких партій як AfD, SPD, FDP, Die Linke, CDU/CSU на 
відповідь міністру охорони здоров’я Німеччини. Загальний обсяг 
відеоматеріалу складає 1 година 30 хвилин.

Результати та обговорення. Політична критика є одним із 
засобів маніпулювання свідомістю опонента, яке широко вико-
ристовується в умовах пандемії COVID-19. Метою такої критики 
є негативна, часто знищувальна оцінка якостей та дій опонента. 
Так, опозиція партії влади найчастіше вдається до широкого ви-
користання негативної оцінки, тобто обирає критику, заперечен-
ня та атаку в якості своєї основної стратегії, підпорядковуючи 
при цьому позитивне негативному [2]. В політичному дискурсі 
в умовах COVID-19 критика набуває специфічних ознак, а саме 
відрізняється перзуазивним, оцінним, агональним та агресивним 
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характером. Так, критика є одним із перзуазивних засобів, де мо-
вець запевняє, умовляє, переконує, спонукає своїх слухачів. Крім 
того, політичні опоненти критично оцінюють дії своїх опонентів, 
вказуючи на недоліки, помилки, упущення тощо із довгостроко-
вою метою перемогти на наступних виборах. Агональність кри-
тичних висловлювань полягає у створенні концептуальних бар’є-
рів, наприклад “ми – ви”, “свої – чужі” тощо. Нарешті критика 
спрямована на дискредитацію суперника, підкреслюючи профе-
сійну та особистісну неспроможність, причому реалізується пе-
реважно у агресивній манері [1].

Розглянемо промову Аліс Вайдель від 04 квітня 2020 року 
щодо ситуації з коронавірусом [3; 4]. Вона підкреслює серйозність 
ситуації із COVID-19, вказує, що хвороба охопила вже 79 країн, є 
вже 93 000 зареєстрованих інфікованих. Політикиня наголошує, 
що досі немає “…durchstrukturierte, mit klaren Verantwortlichkeiten 
unterlegte Coronatestinfrastruktur…” (чіткоструктурованої, з чіт‑
кою відповідальністю, інфраструктури тестувань на ковід). Вона 
наголошує на тому, що “Dieses Chaos und dieses Kompetenzwirrwar 
ist kein Verhängnis aus heiterem Himmel; es ist die Folge eines 
konkreten politischen Versagens, und das ist ein fahrlässiges Spiel 
mit dem Leben und der Gesundheit unserer Bürger” (Цей хаос і ця 
плутанина компетенцій не є раптовим злим роком; це результат 
конкретного політичного провалу, і це є халатна гра з життям 
і здоров’ям наших громадян).

Аліс Вайдель використовує пряму критику ( face-to-face 
criticism) міністра охорони здоров’я Йєнса Шпана: “Eine Erkenntnis, 
die Sie, Herr Minister Spahn, noch am 24. Januar geleugnet haben. 
Die Infektion verlaufe bei Corona milder, haben Sie gesagt. Das war 
nicht Ihre einzige Fehleinschätzung – leider. Am 27. Januar haben 
Sie behauptet: Wir sind gut vorbereitet. – Sie tun es noch heute.” (Ін‑
формація, яку ви, міністре Шпан, спростували ще 24 січня. Ви 
сказали, що інфекція перебігає легше при короні. На жаль, це була 
не єдина ваша помилка. 27 січня ви сказали: ми добре підготува‑
лися. – Ви робите це ще сьогодні).
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Політикня також не погоджується із політикою “відкри-
тих кордонів” під час епідемії, критикуючи при цьому Антона 
Хофрайтера “Die üblichen Lobbyisten – Herr Hofreiter, Sie schreien 
wieder – rufen schon danach, alle kontrolliert aufzunehmen. Das ist 
nicht nur weltfremd, das ist haarsträubend verantwortungslos.” (Зви‑
чайні лобісти – пан Хофрайтер, ви знову закликаєте всіх контро‑
льовано записувати при перетині кордону. Це не тільки відірвано 
від життя – це просто жахливо безвідповідально).

Aгресивність критичних висловлювань Аліс Вайдель може-
мо спостерігти у підвищенні гучності деяких фрагментів у її про-
мові, наприклад “… dass ihre Regierung sich um ihre Kernaufgaben 
kümmert, und zwar den Schutz der Bürger und die Kriesenprävention, 
die sie wochenlang sträflich vernachlässigt haben”.

Критичний модус висловлювань Аліс Вайдель також прояв-
ляється у її мовленнєво- супроводжувальних жестах, наприклад, 
прямо критикуючи уряд та міністертво охорони здоров’я політи-
киня вказує на об’єкт критики, хитаючи вказівним пальцем, ніби 
сварить дитину за поганий вчинок.

Висновки. Таким чином були визначені особливості крити-
ки в політичному дискурсі в умовах COVID-19, а саме її перзу-
азивність, оцінність, агональність та агресивність. Дослідження 
політичного критисайзингу в умовах COVID-19, а також порів-
няння цього явища в дискурсі Німеччини й України є перспек-
тивним напрямком.
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Вступ. Як відомо, розуміння сутності терміна дискурс ва-
ріює в залежності від наукової сфери його вживання та часу 
його актуалізації в гуманітарному просторі. Згідно з концепцією 
Я. Торфінга, теорія дискурсу у своєму розвиткові пройшла три 
основні фази усвідомлення, а саме: 1) дискурс як усний або пи-
семний текст з його семантичними особливостями (поняття дис-
курсу практично збігається тут із поняттям усного / писемного 
тексту); 2) дискурс як набір дискурсивних практик, обмежених 
тими чи тими умовами своєї реалізації («rules of formation»), які 
регулюють увесь хід комунікації (Н. Феркло, М. Фуко, Ю. Хабер-
мас); 3) дискурс як реляційна система практик означування, яка 
заангажована історично, технологічно, економічно та політично 
і має ексклюзивне право встановлювати через конструювання 
дискурсу будь-який соціальний порядок, у межах якого і встанов-
люється «істина» (Р. Барт, Ж. Дерріда, Ю. Кристева, Ж. Лакан, 
Е. Лакло, Ш. Муфф) [2, 5-13]. У рамках постмодернізму дискурс 
виступає синонімом до практики соціального конструювання 
(«все є дискурс» за Ж. Дерріда), дослідження чого через приз-
му дискурс- аналізу проливає світло на способи дискурсивно- 
когнітивного конструювання мовою реальності в цілях встанов-
лення як соціально- політичного, так і морально- інтелектуального 
лідерства в суспільстві. Створення світу постправди відбувається 
саме завдяки медіа- дискурсу, через який владні політичні еліти 
отримують доступ до особистісної сфери споживача інформації, 
впливають на духовну сферу суспільства, нав’язують останньому 
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часто- густо перекручені моральні норми і критерії, неадекватні 
соціальні стереотипи і установки, помилкові цінності. По суті, 
ЗМІ стають своєрідним фільтром для ідей, підвищуючи цінність 
однієї, знецінюючи другу і замовчуючи третю. На реципієнта за 
допомогою вербальних і невербальних засобів здійснюється мані-
пулятивний вплив, йому нав’язується така система думок, погля-
дів, розумінь, способів поведінки, яку навіть сам адресант може 
вважати неправдивою, проте вигідною для втілення своїх цілей 
і потреб. Основним принципом маніпулятивного впливу є ство-
рення ілюзорної дійсності на основі зниження критичного сприй-
няття з боку адресата повідомлення. Реальний, суперечливий, 
складний світ замінюється яскравою емоційно заангажованою 
картинкою з готовими шаблонами розв’язання проблем і надан-
ня оцінок політичним і соціальним подіям. Хаотизація значень, 
підміна смислів і фрагментизація досвіду деформує свідомість 
адресата інформації, робить неможливим генерування адекватної 
картини дійсності. 

Мета дослідження – розглянути теоретичні аспекти заміни 
реальності на масмедійну псевдореальність та висвітлити специ-
фіку задіяних при цьому мовно- мовленнєвих засобів. 

Матеріали і методи. Матеріалом дослідження є: російське 
телешоу: «60 хвилин» на телеканалі Россия 1, присвячене мігра-
ційній кризі на кордоні Білорусі і Польщі; «Конвенція і протокол, 
який стосується статусу біженців». Методи, що використовують-
ся: описовий, контекстуального аналізу, критичного дискурс- 
аналізу.

Результати та обговорення. Ефективним інструментом 
маніпулювання свідомістю через медіасферу виступає медіаві-
рус (термін Д. Рашкоффа), який, подібно до справжнього вірусу, 
відшуковує слабкі місця у свідомості або в когнітивній сфері (со-
ціальні, політичні, лінгвістичні, ідеологічні знання) адресатів, 
вводячи власний «генетичний код» у вигляді елементарних ін-
формативних кодів (мемів, термін Р. Докінза), завдяки яким адре-
сант отримує можливість маніпулювати свідомістю адресата. На 
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думку Р. Докінза, меми, подібно до генів, є реплікаторами, тобто 
об’єктами, які з метою розмноження копіюють самі себе.

Меми, будучи одиницями культурної інформації (а це будь-
які ідеї, символи, образи, способи дії, що передаються від людини 
до людини за допомогою мови, ритуалів, жестів тощо), у сучас-
ній інфосфері фактично виступають інструментами створення 
медіаподій, які можуть призводити до карколомних соціальних 
зрушень. Методологічним підґрунтям феномену мемів виступає 
теорія симулякрів (фр. simulacres від лат. simulatio – «удавання») ̶ 
свідоме відтворення фантазму.

Визначний французький філософ Ж. Бодріяр, автор концеп-
ції симулякру як головного інструменту «тотальної симуляції», 
зазначав, що у сьогоднішньому світі будь-яка реальність поглина-
ється гіперреальністю коду і симуляції, яка керує людьми замість 
принципу реальності: «Цільові установки зникли, тепер нас по-
роджують моделі. Більше немає ідеології, залишилися самі симу-
лякри»… [1, 44].

Таким чином, нічим не обмежений процес семіозису симу-
лякрів в епоху постмодернізму, створюючи єдиний простір «фей-
кової реальності» (гіперреальності), прирікає людину жити саме 
в ньому, не надаючи їй жодного вибору. При цьому основним за-
собом/ інструментом підтримання постправди, «ілюзії про дій-
сність», виступають ЗМІ, які, поширюючи свою інтерпретацію 
подій у реальному часі, підміняють справжню подію своєю розпо-
віддю про неї. У цьому плані дуже показовими є три короткі есеї 
Ж. Бодріяра «Війни в Затоці не було» («La Guerre du Golfe n’a pas 
eu lieu»), спершу опубліковані у французькій газеті «Libération» 
і в британській «The Guardian» між січнем і березнем 1991 р.

Заміна реальності на псевдореальність здійснюється за ра-
хунок використання маніпулятивних інформаційних технологій 
(«вкиди» інфологем- мемів, ініціювання «інформаційних хвиль» 
з посиланнями на «достовірні джерела», встановлення «поряд-
ку денного», перемішування брехні і правди, закладання імплі-
цитної семантики), що врешті-решт призводить до повної дезо-
рієнтації реципієнта в інформаційному просторі та створенню 
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на основі цього міфологізованої, заснованої на запропонованих 
маніпуляторами стереотипах, ірраціональної картини соціально- 
політичного життя суспільства. Таким чином, маніпулювання як 
неусвідомлюваний об’єктом маніпуляції прихований вплив на 
свідомість і підсвідомість, який передбачає сплановане маніпу-
лятором викривлення руху когніції та картини світу реципієнта, 
є «досягненням» ХХ ст., феномен якого став предметом масштаб-
ного вивчення в лінгвістиці після виходу у світ праць Дж. Орвел-
ла «1984» (1949) і В. Клемперера «Язык Третьего рейха: Записная 
книжка филолога» (1968).

Висновки. Світ «післяправди», в якому опинилося сучасне 
людство, є медіатором між реальністю і людиною, симулякром, 
фантазмом, головним інструментом створення якого є медіа дис-
курс, орієнтований на збереження та тиражування актуальних 
для політичної еліти ідеологем за рахунок викривлення реальних 
фактів і подій.
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Introduction. One of the key issues of modern translation studies 
is the comprehension of media discourse in general and the interpretation 
of Internet news and their headlines in particular. The appeal to the 
rhetoric of translating headlines is propelled by their implicit influence 
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on the readership [2] via interaction of four rhetorical canons: invention 
(topic choice) disposition (content distribution), elocution (content 
verbalization) and performance (message sharing) [1, p. 25-26]. Aim of 
the paper consists in determining the role of human needs in selecting 
English news texts and their headlines for translating into Ukrainian. 
Material and methods. The material entails this year’s English 
headlines from BBC News site (https://www.bbc.com/news) and their 
translations into Ukrainian on BBC News Ukraine (https://www.bbc.
com/ukrainian). The research method entails rhetorical analysis with a 
special attention to invention.

Results and discussion. News topics selected for translation at 
invention stage correlate with human needs: physiological, necessary 
for survival; safety, related to protection; belongingness, i. e. affiliation 
to social groups; reputation, connected with the recognition of 
achievements by society; self-actualization, linked to humans’ desire 
for self-fulfillment [3]. The analysis of BBC News Ukraine’s headlines 
about this year’s events reveals that they can be divided into two 
groups: straight, appealing to human needs, and combined, evoking 
human needs via logos.

The so-called straight headlines appeal to two or three needs 
simultaneously.

The headlines evoking two needs combine reputation with either 
self-actualization or threat both in the original and in the translation, 
cf. Microsoft unveils Windows 11 operating system (25 June 21) – 
Microsoft представила Windows 11: головні новації (25 June 21). 
Both in the original and in the translation self-actualization is rendered 
by English names of companies Microsoft and Apple.

In the headlines, the reputation need is evoked by the foregrounded 
ergonym Microsoft denoting a tech corporation. The translation 
highlights the self-actualization need by means of the verb представи‑
ла and OS name Windows 11 as well as intensifies this need by emphatic 
word-combination головні новації nudging Ukrainian readers to 
discover details from the text. In the original, the self-actualization 
need is represented by the phrase unveils operating system and by 
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cutting-edge OS name Windows 11 which immediate installment 
permits global users to become part of technologic advance.

Reputation and safety needs of the original and the translation 
are represented by the following pair of headlines, cf. Apple charged 
over ‘anti-competitive’ app policies (30 Apr 21) – Apple звинуватили 
у порушенні конкуренції. Чи програють споживачі? (30 Apr 21). 
The Ukrainian translation and the original share the same order of 
needs. Firstly, both names evoke the reputation need by the ergonym of 
global tech behemoth Apple depicted as a barbarism in the translation 
to simplify the readers’ recognition of entities world- known by their 
English- speaking names. In both headlines the loss of safety is evoked 
by the predicative groups звинуватили у порушенні конкуренції – 
charged over ‘anti-competitive’ app policies. However, the translation 
intensifies the Ukrainians’ safety need by the interrogative question 
Чи програють споживачі? It underscores safety loss as the owners 
of Apple devices are likely to suffer from the company’s law violations.

The translated headlines appealing to three needs (belongingness, 
reputation and physiological) may be based on two in the original 
(reputation and physiological) in case of a world- famous person, cf. 
‘Father of tiramisu’ Ado Campeol dies aged 93 (01 Nov 21) – В Італії 
помер «батько тирамісу» (01 Nov 21).

The compared headlines activate needs variously. Firstly, 
the Ukrainian variant adds and foregrounds the toponymic group 
в Італії locating the event in Italy appealing to the belongingness 
need. Secondly, the predicate помер in the translation refers to the 
physiological need unlike the original where this very need is evoked 
at the end by the phrase dies aged 93. Thirdly, the construction «бать‑
ко тирамісу» appeals to the reputation instead of the address name 
‘Father of tiramisu’ Ado Campeol in the original since the man seems 
little known to Ukrainian readership.

Combined headlines foreground grammatical means appealing 
to logos concerning the readers’ mental activity which is followed by 
evoke to human needs. In the following pair of headlines, the noun 
phrase the reasons from the original is rendered by the question word 
чому in translation, cf. The reasons humans started kissing (16 Aug 
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21) – Чому люди цілуються, а тварини – ні (16 Aug 21). Furthermore, 
the headlines feature the connection of logos with belongingness and 
love need referred by utterances humans started kissing – люди ці‑
луються with an opposition of humans to animals люди цілуються, 
а тварини – ні in the translation.

Unlike the previous example, the next pair of headlines expresses 
logos by question words what – чого both in the original and translation, 
cf. What Putin really wants from Biden (14 June 21) – Чого Путін 
насправді хоче від Байдена (14 June 21). Appeal to logos is followed 
by the reputation need represented by reference to the Russian and US 
leaders: Путін – Putin, Байден – Biden. The use of politicians’ last 
names denotes their high global status with the surname of the Russian 
president being foregrounded to reflect his dominance.

Conclusions. The analysis of this year’s headlines on the BBC’s 
news sites in English and Ukrainian reveals that they fall into two 
groups: straight, evoking two or three human needs, and combined 
evoking logos by grammaticalized means and human needs by naming 
units. It is aimed at covering the largest readership possible.
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Вступ. На початку ХХІ століття помітним став процес вір-
туалізації життєвого простору індивіда (Новикова, 2018, с. 17), 
тобто його «переміщення із реальної форми буття в цифрову, си-
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муляційну, створену за допомогою інформаційних технологій» 
(Баева, 2014, с. 5), «заміщення реальних процесів і явищ віртуаль-
ними формами» (там само, с. 6). З цих позицій актуальності набу-
вають питання, пов’язані з окресленням онтологічних механізмів 
освоєння віртуальної реальності, зокрема у сфері комунікації. 

Мета цієї розвідки полягає в обґрунтуванні лудичного підхо-
ду до вивчення англомовної Інтернет- комунікації, представленої 
в різних за тематикою англійськомовних Інтернет- щоденниках. 

Матеріали та методи. Методологічними орієнтирами роз-
будови ігрового вектору дослідження засад Інтернет- комунікації 
слугують основні положення естетико- філософського (Казакова, 
1999; Костецкий, 2002; Финк, 2017), культурологічного (Хейзин-
га, 2011; Caillois, 2001) і лінгвістичного (Ізотова, 2018) розуміння 
гри та наукові праці, присвяченні дослідженню віртуальної кому-
нікації (див., напр., Баева, 2014; Новикова, 2018).

Результати та обговорення. Залучення інформаційних 
технологій до сфери комунікації дало поштовх до виникнення 
комп’ютерно- медійної або комп’ютерно- опосередкованої комуні-
кації, яка надає «необмежені можливості для необмеженої кілько-
сті людей створювати свої віртуальні особистості за допомогою 
мовного (текстового) вираження» (Овчарова, 2008, с. 3), підтри-
муючи ілюзію співбуття з Іншим / Іншими.

За своєю модальністю Інтернет- комунікація є ігровою. 
Дане твердження пояснюється тим фактом, що гра є способом 
спілкування з можливим (Финк, 2017, с. 342), пошуком і пережи-
ванням різних можливостей у різних площинах буття і в різних 
просторово- часових координатах (Казакова, 1999, с. 145). За та-
кого бачення гра вже не тлумачиться як вид діяльності, а може 
бути розглянута як модальність діяльності, що описує діяльність 
у термінах «як ніби», «начебто» (Костецкий, 2002, с. 28). Заува-
жимо, що модальність (від лат. modus – міра, спосіб) ми розгля-
даємо в онтологічному ключі – як «спосіб існування будь-якого 
об’єкту або перебігу будь-якого процесу» (Жбанков, 2003), для 
нашого випадку – це комунікація, що відбувається у віртуальній 
реальності.
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Накладаючи модель гри на Інтернет- комунікацію, останню 
можна описати через такі атрибути гри, як локалізація у часі й 
просторі, напруженість, творчий та непримусовий характер, на-
явність / відсутність / зміна певних правил, амбівалентність, 
сценарність, емерджентність і результативність (Ізотова, 2018, 
с. 40-44). Саму ж гру тлумачимо як певну комунікативну стра-
тегію, що знаходить свій вияв у текстовій настанові на активну 
взаємодію з адресатом повідомлення, під час якої він вимушений 
рухатися крізь смислові ландшафти адресанта.

В ігровому ключі комунікацію в англомовних Інтернет- 
щоденниках доцільно розглядати з опертям на чотири типи ігор, 
запропоновані французьким культурологом Роже Кайюа (Caillois, 
2001): 1) agon (боротьба, змагання) – ігри, побудовані за прин-
ципом змагання, засновані на конфлікті, напрузі, опорі; 2) alea 
(шанс, випадковість) – ігри, розраховані на випадок; 3) mimicry 
(наслідування) – ігри, побудовані на імітації; 4) illinx (запаморо-
чення) – ігри, пов’язані з інтенсивною зміною психічного стану, 
дезорієнтацією і т. ін. (Caillois, 2001, pр. 12-13).

З огляду на те, що самовираження у віртуальному щоден-
нику орієнтовано не стільки на самого себе, скільки на Іншого / 
Інших, основним ігровим прийомом, який запускає процеси гри 
в Інтернет- комунікації, є прийом маски як певної лінзи, що фо-
кусує вияви позиціонування автора Інтернет- щоденника стосов-
но різних аспектів свого життя.

Висновки. Таким чином, з позицій гри Інтернет- комунікація 
постає як вільна, креативна, ізольована, невизначена, непродук-
тивна діяльність, що керується правилами і містить елементи ви-
гадки й удавання.
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Вступ. Сучасні лінгвістичні дослідження демонструють 
підвищений інтерес до проблеми конструювання смислу в семі-
отично гетерогенних дискурсах. У дискурсі фільму відбуваєть-
ся синергійне поєднання слова, зображення та звуку, комбінація 
яких конструює соціальну реальність. Когнітивно- семіотичний 
аспект акцентує увагу на інтерсуб’єктивній взаємодії творців 
фільму та його глядачів у процесі (ре)конструювання смислів 
у дискурсі фільму, а також наголошує на динамічності та утілес-
неному характері смислотворення. 
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Мета дослідження. Мета дослідження полягає у виявленні 
когнітивно- семіотичних принципів конструювання соціальної 
реальності в дискурсі фільму. 

Матеріали і методи. Матеріалом дослідження слугували 
англомовні художні кінофільми різних жанрів, що містили кому-
нікативні ситуації, характерні для сучасної соціальної реальності. 
Для дослідження були залучені елементи семіотичного і мульти-
модального аналізу, спрямовані на виявлення різносеміотичних 
ресурсів та моделювання їх взаємодії в процесі смислотворення.

Результати та обговорення. Механізм конструювання ре-
альності в дискурсі фільму ґрунтується на соціально- семіотичній 
теорії М. Геллідея, що розглядає соціальний аспект смислотво-
рення через взаємодію індивідів у соціальному контексті. Згідно 
цієї теорії мова виконує три функції: ідеаціональну, міжособи-
стісну і текстуальну [3, с. 125]. У дискурсі фільму ідеаціональна 
функція реалізована через формування дієгезису, що пов’язано 
з просторовими і часовими аспектами кінофільму, розгортанням 
сюжету тощо. Міжособистісна функція націлена на конструюван-
ня соціальних взаємовідносин між авторами фільму і його реци-
пієнтами – глядачами, реалізована за допомогою вектора погляду, 
горизонтальної й вертикальної перспективи, дистанції. Тексту-
альна функція пов’язана з композиційною будовою кінотексту, 
що виявляє «спосіб поєднання репрезентаційних і інтеракційних 
елементів у смислове ціле» [4, c. 176].

Когнітивно- семіотичний підхід зосереджує увагу на соці-
ально- ситуативних, когнітивних і тілесних чинниках смис-
лотворення. Процес конструювання реальності є динамічним 
інтерактивним феноменом, який відбувається залежно від спе-
цифіки комунікативної взаємодії комунікантів. Динамічний 
характер конструювання зумовлений його процесуальною при-
родою, оскільки смислотворення відбувається безпосередньо 
в дієгетичному часі й просторі. Утворені смисли є емерджент-
ними, їхня реалізація відбувається на екрані, зміна мовних, мі-
мічних/просодичних факторів, плану або ракурсу, освітлення та 
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музичного супроводу тощо впливає на зміну смислу й утворен-
ня нового [5, c. 57].

Інтерактивна взаємодія творців фільму та глядачів зумовле-
на спільною картиною світу, що пов’язана зі специфічною інтер-
суб’єктивністю, що реалізована через спільну увагу, інтенцію та 
емоцію. Інтерсуб’єктивність є утілесненим прагненням до соці-
альної взаємодії і реалізації особистісних смислів у соціальному 
середовищі. Знаходячись у соціумі й розвиваючись у ньому, люд-
ське тіло перебуває під впливом культурних і соціальних норма-
тивів, а отже «конструюється» в соціокультурному середовищі 
й може розцінюватись як соціальний конструкт [1, с. 119]. Тому 
смисл в кінофільмі завжди утілеснений, що свідчить про охудож-
нення людського тіла, отримуючи специфічну образну інтерпре-
тацію у кінофільмі.

Конструювання реальності в кінофільмі завжди ситуатив-
не і відбувається в межах широкого соціокультурного контексту, 
оскільки конструювання смислу – це опосередкований суб’єктом 
процес співвіднесення змісту висловлювання з параметрами ко-
мунікативної ситуації [2, с. 113]. Здатність фільму об’єктивува-
ти реальність пов’язана з когнітивним процесом ідентифікації – 
властивістю глядачів ідентифікувати себе з персонажами фільму, 
відчуваючи ті самі почуття та переживаючи їх.

Висновки. Отже, конструювання реальності в дискурсі 
фільму є динамічним процесом інтерсуб’єктивної взаємодії твор-
ців фільму та його глядачів, спрямованої на приписування певно-
го смислу мовним і немовним одиницям у дієгетичній комуніка-
тивній ситуації. Інтерсуб’єктивність як утілеснене прагненням до 
соціальної інтеракції дає розуміння передумов вербальної кому-
нікації. Реальність у кінофільмі постає як соціальний конструкт, 
результат синергії реального світу творців кіно та охудожненого 
світу кінооповідання – дієгезису. Це поєднання не має абсолют-
них правил використання різних семіотичних ресурсі, що зумов-
лює нелінійність утворених смислів.
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Вступ. Проблемою комічного в лінгвістиці зацікавилися 
лише на початку ХХ століття, коли на перший план вийшов між-
дисциплінарний підхід до вивчення мовних явищ. Феномен ко-
мічного є предметом вивчення природничих і гуманітарних наук. 
Комічне стосується різних аспектів людського буття, тому дослі-
дження даної категорії розділилося на декілька категорій: з точ-
ки зору філософії, психології, лінгвістики, естетики, соціології, 
лінгвокультурології, літературознавства, мистецтвознавства та 
інших теоретичних і прикладних дисциплін, пов’язаних з ви-
вченням мовного впливу. Однією з перших лінгвістичних теорій 
до визначення явища комічного була теорія А. Кестлера [2], яка 
пояснювала когнітивний механізм комічного. Вихідне положення 
теорії бісоціаціі А. Кестлера полягає в тому, що комічне є резуль-
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татом психічних процесів, названих бісоціацією. Бісоціація визна-
чається вченим як сприйняття ситуації або ідеї в двох несумісних 
системах координат або асоціативних контекстах. Під асоціатив-
ними контекстами розуміються фрейми (декларативне знання) 
і сценарії (процедурне знання). Комічне виникає внаслідок різ-
кого перемикання ходу думок з одного асоціативного контексту 
в інший. Необхідною умовою комічного, на думку А. Кестлера, 
є бісоціатівний шок, тобто несподіванка. У результаті скидання 
емоційної енергії народжується сміх [2, с. 35].

Мета нашого дослідження полягає в з’ясуванні природи 
комічного, його функціональних різновидів та функцій, виявлен-
ня мовних закономірностей в процесі його реалізації, визначенні 
найбільш адекватних способів передачі цих прийомів при пере-
кладі українською. 

Матеріали і методи. Матеріалом дослідження виступають 
телесеріали англомовного телевізійного простору: “The Big Bang 
Theory” та “Two Broke Girls”. Серед застосованих методів виокре-
мимо метод лінгвістичного аналізу, за допомогою якого переклад 
було проаналізовано на предмет застосованих перекладацьких 
трансформацій з метою визначення його адекватності та еквіва-
лентності з мінімальними втратами прагматичного ефекту та ко-
мічного потенціалу обраних текстових фрагментів.

Результати та обговорення. Серед досліджень, спрямо-
ваних на вивчення мовних засобів комічного, слід виокремити 
працю В. В. Виноградова [1]. В. В. Виноградов зосередив своє до-
слідження на раптовому поєднанні слів і виразів, які не є одна-
ковими за значенням, комічних каламбурах, та особливо виділяв 
метафору, що ґрунтується на іронічному порівнянні людей із тва-
ринами або рослинами [1].

Особливістю серіалу “The Big Bang Theory” є часте викори-
стання метафор та порівняння, що проілюстровано наступними 
прикладами: Raj: “Everybody knows genetic diversity produces the 
strongest offspring. Why not put a little mocha in the family latte” [3]. 
Метафора put a little mocha in the family latte базується на зобра-
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женні темнішого кольору шкіри Раджа, що порівнюється з мокко 
та світлим кольором шкіри сім’ї Шелдона – лате: Радж: “Всім 
відомо, що генетичне різноманіття дає найсильніших нащадків. 
Чому б не додати трохи мокко в сімейне лате.”

У наступному текстовому фрагменті використано метафо-
ру для пояснення поняття кохання. Говард порівнює його з дов-
готривалим марафоном, який може закінчитися як успіхом, так 
і невдачею: Howard: “I disagree. Love is not a sprint, it’s a marathon. 
A relentless pursuit that only ends when she falls into your arms… or 
hits you with a pepper spray.” [3] Тут переклад також не складає 
труднощів, лише в другій частині речення використано конкрети-
зацію hits you with a pepper spray – “бризкає в обличчя”. Говард: “Я 
не погоджуюсь. Кохання – це не спринт, це марафон. Невпинна 
погоня, що закінчується лише тоді, коли вона потрапляє у ваші 
обійми… або бризкає в обличчя з перцевого балончика.”

Приклад порівняння наведено у наступному фрагменті: 
Sheldon: “You’re not swelling, Howard.” Howard: “No, no, look at my 
fingers. They’re like Vienna sausages.” [3], де пальці порівнюються 
із сосисками: Говард: “Ні, ні, глянь на мої пальці. Вони вже наче 
товстенні сосиски.” При перекладі для підсилення емоційності 
висловлювання додано прикметник “товстенні” сосиски.

Висновки. Таким чином, можна дійти висновку, що визна-
чення засобів актуалізації комічного в творі оригіналу відкри-
ває широкі можливості для відтворення комічної інтенції автора 
в аудіовізуальному перекладі, а також у художньому перекладі. 
У контексті аудіовізуального дискурсу основними лінгвопое-
тичними засобами створення комічного є іронія, метафора, по-
рівняння та персоніфікація. Виділяючи основні мовні прийоми 
комічного, ми акцентуємо увагу на тому, що вони відіграють най-
важливішу роль у створенні комічного. До подальших розвідок 
відносимо аналіз культурного фону письменника, що розкриє 
специфічні для культури лінгво- поетичні засоби комічного, вті-
лені в їх текстах, і дозволить краще зрозуміти особливості вибору 
стратегій перекладу для відтворення комічного в текстах, призна-
чених для сприйняття представниками інших культур.
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Вступ. Розвиток сучасних технологій спричинив зміну сві-
тосприйняття, де в умовах масової комунікації будь-який індивід, 
користувач продуктів медіа індустрії, як пасивний спостерігач та 
читач, так і активний дописувач коментарів у соціальних мере-
жах, або ж політична сила, що активно висвітлює свою діяльність 
у всіх медіа – генерують соціальну думку і формують масову сві-
домість. Особливої важливості набувають прояви соціальної ем-
патії – лайків та поширень, які разом з новинними агрегаторами, 
платформами нативної реклами, які враховують поведінку ко-
ристувача, локацію, контекст, соціальні тренди та інші фактори, 
персоніфікують інформацію, яку людина споживає у мережі пе-
ребуваючи у своїй обмеженій інформаційній бульбашці. Змінена 
реальність комунікативної культури показує заміщення реально-
го життя віртуальним і призводить до поверхневого сприйняття 
факту та порушення принципів логіки сприйняття інформації [1, 
2, 4]. У результаті, надійність та чесність факту та істини постав-
лені під сумнів, «фейки» перестали бути просто демонстративно 
надуманими, а перейшли в стан основних джерел інформації пе-
ресічної людини, оскільки їх важко відрізнити від правди [5].
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Метою розвідки є визначення постправди як комунікативної 
стратегії з позицій когнітивно- риторичного підходу. Основним 
завданням вбачаємо окреслення особливостей застосування ког-
нітивно риторичного підходу до виявлення рис пост правди у по-
літичній комунікації. Аналіз робіт, присвячених дослідженню 
цього явища, свідчить про актуальність дослідження політичної 
комунікації, у межах якої пост правда виступає як комунікативна 
стратегія.

Результати та обговорення. Сучасне суспільство перейшло 
в «епоху пост правди, що формує паралельний світ в якому ре-
альні результати у суспільному житті досягаються нереальними 
та неправдивими фактами» [3 c. 190-192]. Суспільство «вкладає» 
в комунікацію все більше очікувань і розчарувань і виробляє сим-
волічні продукти, що «викликають у нього самого ілюзії, перш за 
все, в політичній системі» [6]. У 21 сторіччі істина зумовлюється 
індивідуальними політичними переконаннями та бажанням ба-
чити тільки зручну реальність і тому, пост правда, як суспільне 
явище, дозволила політикам у першу чергу маніпулювати фак-
тами заради приховування смислів і створення ілюзії власної 
правоти. За Т. Маккеєм «правда більше не чорно-біле поняття, де 
твердження або повністю істинні, або абсолютно хибні. Концеп-
ція пост правди пов’язана з ідеєю, що істина може бути віднос-
ною, а політична правда не потребує кореляції точності до тих 
пір, поки наміри політика благородні, щонайменше не корумпова-
ні, і заявлені факти передані з достатньою впевненістю, щоб вони 
сприймалися як правда» [7].

У межах нашого дослідження ми визначаємо постправду як 
комунікативну стратегію, спрямовану на побудову викривленої 
і суб’єктивної реальності, необхідної мовцю для творення зруч-
ної для себе картини світу, використовуючи прийоми когнітив-
ної риторики. Дослідження риторичної основи пост правди, як 
і в античності, ґрунтується на трьох компонентах переконання 
Арістотеля (350 р. до н. е): особистого характеру мовця (етос); на-
лаштування аудиторії (пафос); побудови доказів та фактів (логос). 
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У сучасних умовах необхідним елементом успішної комунікації 
залишається етос, особистий характер політика, його харизма, 
коли промова промовляється так, щоб змусити аудиторію вважа-
ти її достовірною, проте не обов’язково істинною. У формуван-
ні загальновизнаних істин, раціональні переконання програють 
стереотипам, а емоції та особисті переконання беруть верх над 
раціональним мисленням.

Факти, як аргументи логосу, розглядаємо як один з основних 
засобів дієвого риторичного арсеналу політичного діяча, що у ко-
мунікативній стратегії пост правди можуть бути використані для 
вуалювання правди чи фактів сумнівної достовірності. Навіть 
усвідомлюючи можливість неправдивості факту людині байдуже 
до пошуків істини та верифікації інформації. Істотними стають 
обставини які супроводжують подію, тоді як об’єктивні фактори 
виявляються менш значущими.

Характерний для пост правди емоційний тиск визначаємо як 
інструмент аргументів пафосу, метою якого є не досягнення істи-
ни, а вплив на переконання аудиторії. Знецінення та ігнорування 
об’єктивних фактів з навмисним викривленням реальності в ЗМІ 
та соціальних мережах спрацьовує на 1) створення свідомої ілюзії 
події; 2) досягнення помилкових висновків, заснованих на непов-
ній або викривленій інформації; 3) призводить до побудови іншої 
суб’єктивної картини світу у зручній для комуніканта формі.

Висновки. Термін «постправда» називає явище, що отрима-
ло новий виток розвитку на піку розквіту засобів масових кому-
нікацій. Характерними рисами пост правди є прогресуюча бай-
дужістю до брехні в публічному просторі, коли істина та факт 
перестають бути принципово важливими, а особливий акцент 
концентрується на емоційному аспекті комунікації, зокрема і по-
літичної. Безумовною передумовою функціонування явища по-
стправди є знецінення фактів та зростаючий вплив мережевих 
спільнот на формування громадської думки, коли особисті пе-
реконання громадян стають все більш опосередкованими. Звер-
нення до цінностей і переконань людини є особливою умовою 



107

реалізації комунікативної стратегії пост правди для побудови 
суб’єктивної картини світу за заданими параметрами.
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Вступ. Конструювання COVID-19 як багатоаспектного фе-
номена в різних видах дискурсу, зокрема медійному і поетичному, 
зумовлено низкою чинників, серед яких стрімкий розвиток ін-
фодемії, що маніфестується зокрема через розповсюдження псев-
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донаукових інтерпретацій вірусу та пов’язаних з ним аспектів. 
Вплив та маніпуляція свідомістю реципієнта в англомовному ме-
дійному дискурсі, здійснюються завдяки взаємодії та інтеграції 
вербального та візуального семіотичних модусів у конструюван-
ні COVID-19. Аналогічно, в англомовному поетичному дискурсі 
COVID-19 маніфестується мультимодально. Образна концепту-
алізація COVID-19 протягом різних «хвиль» пандемії, з одного 
боку, мотивує потенційних адресатів до дотримання протиепіде-
мічних правил, до вакцинації, а з іншого – допомагає подолати 
емоційну та психологічну напругу. COVID-19 – це «невідомий 
організм, що сколихнув світ, поставив під загрозу існування люд-
ства та перевернув життя кожного догори дригом» (Neghm 2020).

Метою цього дослідження є виявлення семіотичних ре-
сурсів, що задіяно та інтегровано в мультимодальному кон-
струюванні COVID-19 в англомовному медійному і поетичному 
дискурсах. Поєднання елементів медійної риторики (Potapenko, 
2016) та мультимодальних студій, зокрема мультимодальної сти-
лістики (Nørgaard, 2020) уможливлює визначення потенційного 
впливу на реципієнтів англомовного медійного дискурсу та адре-
сатів поетичного дискурсу конструйованого медійного іміджу 
COVID-19 та поетичного образу останнього.

Матеріали і методи. У цьому дослідженні в ракурсі ме-
дійного дискурсу аналізуються англомовні електронні видання 
The New York Times та BBC. Щодо поетичного дискурсу розгля-
дається збірка вірусної поезії Viral Verses: Art in Exceptional Times 
(2020), яка включає 120 віршів, 80 з яких супроводжуються ілю-
страціями. 58 поетів та 36 художників конструюють ‘пандемій-
ний світ’ у відповідь на ковід- кризу. Це повістування про світ, 
в якому опинилось все людство зачиненим у прагненні подолати 
пандемію. Усі кошти від продажу книги зараховуються як бла-
годійні внески до Національної служби охорони здоров’я Вели-
кобританії. Відповідно до окресленої мети у науковому пошу-
ку застосовується низка методів аналізу, зважаючи на медійний 
і поетичний дискурс.
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Результати та обговорення. Безперечно, COVID-19 опиня-
ється у фокусі уваги науковців- філологів. Формується нова га-
лузь лінгвістичної ковідології (Marina et. al., 2021). У світлі таких 
наукових розвідок COVID-19 осмислюється як мовно- медійна 
подія, що розглядається у когнітивному, комунікативному та 
крос-культурному ключі (Panasenko et al., 2020); як наративний 
мультимедійний концепт (Жаботинська, 2020); як трансмедійний 
образ (Marina et.al., 2021). Організовуються різноманітні між-
дисциплінарні події у дигітальному форматі, присвячені дослі-
джуваному феномену, серед яких «Повістування про пандемію» 
(англ. Pandemic Storytelling). Крім того, впроваджено науково- 
популяризаторський проєкт авторки тез з іншими учасниками 
щодо трансмедійних маніфестацій COVID-19 у медіа, поезії і тан-
ці (Marina et al., 2020).

У сучасному англомовному медійному дискурсі конструю-
вання COVID-19 відбувається у послідовній сукупності вербаль-
ного та невербального семіотичних модусів. Зважаючи на гетеро-
генність англомовного медійного дискурсу у взаємодії останніх 
загалом та неоднорідності маніфестацій візуального модусу зо-
крема визначаємо два фокуси: фокус вербаліки та топографеміки 
й образної візуальності та вербаліки.

В англомовному поетичному дискурсі COVID-19 в обра-
зному вербальному втіленні megalomaniac wack job (Saturnia), 
quarantine as a circus (Norton) зливається у вербально- візуальний 
метафоричний ансамбль, разом із постковідним майбутнім, що 
концептуалізується як a pantomime villain, hooded mugee creeping 
up unseen behind us (Livstead).

Висновки. Отже, саме мультимодальне конструювання 
COVID-19 в англомовному медійному та поетичному дискурсах 
сприяє реалізації бажаного впливу на реципієнта.
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Introduction. The year of 1660 saw Restoration of monarchy 
in England. It was also the year of the renewal of theatre activity in 
London as by the edict of Parliament of 1642 all theatre- activity in 
the country was forbidden “such entertainments being anathema to 
the Puritan government” (Kavernik, 1995, p.4). After his return to 
England, the Merry Monarch quickly realized how cultural institutions 
could be exploited for propaganda purposes and became a patron of 
the arts (Arena, 2017). Among the most influential of them was the 
institution of theatre that immediately became a means of construal of 
the new world view in Restoration England. The aim of this paper is to 
reveal the specificities of intersemiotic meaning- making in the English 
Restoration drama. Material and methods. In this paper, I use method 
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of discourse analysis (van Dijk&Kintsch, 1983) and history of theatre 
approach (Keenan, 2016; Langhans, 2000). Research findings are 
illustrated with the examples from the plays: “The Relapse; or Virtue 
in Danger” by J. Vanbrugh and “The Man of Mode; or, Sir Fopling 
Flutter” by G. Etherege (Villiers et al., 1953).

Results and discussion. The new ideology of libertinism widely 
preached in the arts of the seventeenth century was disseminated in 
and through Restoration plays, therefore, I argue, that both Restoration 
play-houses and the dramatic discourse of the period can be viewed as 
receptacles of the new meanings of the epoch. A communicative facet 
of semiosis of Restoration drama was studied by Shevchenko (2019). 
The scholar singles out extensive borrowings from French, “obscene 
lexemes”, playwright’s remarks, and shortened words as characteristic 
features of Restoration discourse. Numerous examples can be found in 
Restoration plays:

e.g. Sir Fopling. A gentleman should never go beyond a song or 
a billet (Villiers et al., 1953, p. 212).

e.g. Yong Fashion. I’gad, old Dad, I’ll put my hand in thy bosom 
now.

Coupler. Ah, you young hot lusty thief, let me muzzle you – 
(kissing) – Sirrah, let me muzzle you.

Young Fashion. (aside) Psha, the old lecher (Villiers et al., 1953, 
p. 432).

I argue, that the use of low language formula allowed 
the ruling classes to reach common people, in Chrzanowska- 
Kluczewska&Vorobyova’s parlance (2017), to construe the meaning 
that could resonate with the intended audience.

In this paper, I provide an account of the staging resources that 
contributed to meaning- making in Restoration houses. Among them 
I single out: stage construction, lighting in the play-house, the actors’ 
phonetion and kinetics.

Restoration theatres had an important element of the stage – an 
apron or forestage, an area that protruded into the audience space 
(Keenan, 2016). This element encouraged many Restoration writers to 
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create plays full of “frequent soliloquies and asides to the audience” 
(Langhans, 2000, p. 8). Besides, the apron allowed the actors to draw 
more attention to their cues and created a sense of connection between 
the audiences and players on the stage. Another important staging 
resource that contributed to meaning- making in Restoration play-
houses was lighting. In modern theatres the viewers are plunged into 
darkness which was impossible to achieve in Restoration play-houses 
where both viewers and actors were lit in the same degree (ibid.). Thus, 
to attract and hold the audiences’ attention Restoration performers had 
to possess advanced acting skills and be able to modulate their voices. 
In addition, Restoration performers often acted with their faces turned 
to the viewers when they adressed other actors (Roach, 2000, p. 23).

Conclusions. All in all, a successful combination of the new 
way of dramatic discourse construction and completely new staging 
resources greatly enhanced perception of Restoration drama and 
contributed to the construal of the new world view in Restoration 
England underpinned by the ideology of libertinism intent on making 
the viewers forget about the calamitous events of the Civil War and 
creating the image of a glorious reign.
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Вступ. Журнальний дискурс, який створює медіареальність 
через друкований та електронний канали представлений журна-
лами, що виходять щотижня або й рідше, а тому вони відзначають-
ся аналітичністю внаслідок повідомлення про події, які сталися за 
довший період часу та на більшій території [1, с. 60]. Оскільки 
в журнальних статтях здійснюється акцент не на новизні подій, 
а на аналізі їх причиново- наслідкових відношень, виклад змісту 
здійснюється через призму авторської суб’єктивної токи зору, для 
нав’язування якої залучаються вербальні засоби впливу, одними 
з яких є фразеологічні одиниці (далі ФО), котрі потрактовуємо як 
конструкції, тобто єдність форми, значення і функції [4, с. 5]. 

Мета дослідження. Мета дослідження полягає у розкритті 
потенціалу ФО як засобів упливу в англомовних новинних жур-
нальних статтях. 

Матеріали і методи. Матеріалом розвідки слугують ФО ві-
дібрані методом суцільної вибірки з текстів журналу Newsweek. 
Вирішення поставленої мети уможливлюється застосуванням 
методу риторичного, лінгвокогнітивного та контекстуально- 
інтерпретаційного аналізу.
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Результати та обговорення. Традиційно риторика визнача-
ється як мистецтво переконання, впливу однієї людини на іншу 
словами [6, с. 1]. Враховуючи сучасний медіатизований характер 
транслювання інформації [3, с. 55], класичне розуміння античного 
вчення можемо реінтерпретувати як мистецтво впливу на читачів 
авторами текстів, зокрема журнальних, створених за риторич-
ними канонами текстопобудови, представлених інвенцією, ело-
куцією, диспозицією, запам’ятовуванням і проголошенням. Дві 
останні ланки об’єдналися в єдиний етап перформації, оскільки 
друкований та електронний канали комунікації компенсують не-
достатню потужність голосу [3, с. 56]. З одного боку, друкований 
та електронний формати поширюють інформацію на необмежену 
кількість реципієнтів, а з іншого, вони позбавлені додаткових екс-
тралінгвальних засобів сугестії, таких як мова тіла, покладаючи 
відповідальність за здійснення впливу на мовні засоби, одним із 
яких є ФО. З-поміж риторичних способів упливу – етосу, логосу, 
пафосу – ФО найбільше пов’язані з останнім, покликаним апелю-
вати до емоцій аудиторії [6, c. 47] через потреби [3, c. 58], котрі 
включають фізіологічні, безпекові, в належності, репутації і са-
моактуалізації [7, c. 35-47], формуючи відповідні ефекти. Взаємо-
дія ФО з пафосом визначається тим, що їх конструкційна основа 
спирається на образ- схеми (image schemas) – елементарні докон-
цептуальні структури свідомості людини, котрі формалізують 
досвід нашої взаємодії з навколишнім світом [5, c. 1].

Продемонструємо створення ефектів, співвідносних з потре-
бами, на прикладі ФО заснованих на відношеннях руху, форма-
лізованих образ- схемою ШЛЯХ, що формується початковою точ-
кою, траєкторією, траєктором, проміжними і кінцевим пунктами 
[5, с. 113], та на образ- схемі ПЕРЕШКОДА, що входить до силової 
групи [5, c. 126]. Образ-схема ПЕРЕШКОДА, утворена джерелом, 
ціллю і силовим вектором, котрий зупиняється або змінює траєк-
торію руху внаслідок зіткнення з перепоною [5, c. 45], покладена 
в основу ФО to hedge one’s bets “перестрахуватися”. У її складі 
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дієслово to hedge “створювати огорожу”, імплікує виконавця дії, 
співвідносного з джерелом перешкоди, спрямованої на ціль, ука-
зану займенником one’s “свій”, що акцентує задоволення потреб. 
Натомість дефіцит задоволення різних потреб відображений ФО 
to miss the boat “згаяти нагоду”, яка підкреслює недосягнення цілі 
сполученням у її складі дієслова to miss “пропустити” й імен-
ника boat “човен”, котрий відбиває кінцеву точку переміщення. 
Взаємодія вказаних ФО у статті про проблему вартості вакци-
ни проти коронавірусу для різних країн протиставляє Євросоюз 
і Британію: «Governments are hedging their bets, because there’s no 
question they have to start getting involved in buying into the vaccines 
that might become available,» […] «[The U. K. is] not bidding as part 
of the E.U. package, so if they don’t do something rapidly now they 
might just completely miss the boat” (Newsweek.com, 8.10.2020). 
У наведеному прикладі ФО to hedge one’s bets співвідносить кра-
їни Євросоюзу (Governments) із джерелом ПЕРЕШКОДИ навколо 
себе, формуючи ефект задоволення потреби у безпеці внаслідок 
їх готовності до закупівлі вакцини. Водночас ефект дефіциту 
вказаної потреби для Великобританії створюється ФО to miss the 
boat, яка представляє країну (The U. K.) як рухомий об’єкт, що не 
досягає цілі.

Висновки. ФО впливають на читачів англомовних новинних 
журналів через пафос за рахунок дії на емоції аудиторії апеляцією 
до потреб. Досліджувані одиниці формують ефекти задоволення 
або дефіциту потреб, спираючись на образ- схеми, що відбивають 
базовий тілесний досвід людини.

ЛІТЕРАТУРА
1. Потапенко С. І. Структура англомовних статей в аспекті періо-

дичності публікації часописів новин. Вісник Житомирського державно‑
го університету імені Івана Франка, 2006. № 27. С. 60-65.

2. Потапенко С. И. Медийная риторика: от устного к технологизи-
рованному воздействию. Лингвориторическая парадигма: теоретиче‑
ские и прикладные аспекты. 2018. № 23. С. 55-60.

3. Goldberg A. E. Constructions at work. The nature of generalization 
in language. N. Y.: Oxford University Press, 2006. 280 p.



116

4. Johnson M. The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, 
Imagination and Reason. Chicago; L.: The Univ. of Chicago Press, 1987. 233 p.

5. Leith S. You Talkin’ to me? – L.: Profiles Books, 2012. – 316 p.
6. Maslow A. Motivation and Personality. N.Y., etc.: Harper&Row 

Publishers, 1970. 368 p. 

ОГЛЯД ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗДІЛУ  
CORONAVIRUS САЙТУ BBC ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 

МЕДІЙНОЇ РИТОРИКИ

Набок Анна Іванівна
кандидат філологічних наук

Академія Державної пенітенціарної служби
м. Чернігів, Україна

anna.nabok07@gmail.com

Вступ. Поширення епідемії коронавірусу та його перетво-
рення у пандемію, котра охопила увесь світ, дало ЗМІ потужний 
поштовх для закріплення позицій як єдиного ретранслятора ре-
альності, до якої у аудиторії відсутній безпосередній доступ [1]. 
Вербальне конструювання знань про пандемічний світ розпочало-
ся в усіх відомих типах новинного дискурсу: друкованому, аудіо, 
аудіовізуальному, дигітальному. Повідомлення про СOVID-19 зу-
стрічаються не лише у новинних стрічках, статтях, але й у новин-
них випусках, їм присвячені програми, розділи і рубрики сайтів 
та власне окремі сайти у Мережі. Розповсюджена таким чином ін-
формація не обмежується викладом фактів, впливаючи на аудито-
рію для створення певних вражень через медійний етос, пафос чи 
логос [2]. Мета дослідження. Метою розвідки є виявлення мов-
них засобів вербалізації впливу у структурі розділу Coronavirus 
англомовного новинного сайту BBC. Матеріали і методи. Мате-
ріалом аналізу слугує нещодавно створений розділ Coronavirus 
англомовного новинного сайту BBC. До залучених методів нале-
жать описовий, покликаний визначити й пояснити особливості 
будови розділу Coronavirus, та лінгвориторичний, спрямований 
на виявлення одиниць вербалізації впливу на аудиторію.
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Результати та обговорення. Розділ Coronavirus є другим 
за розташуванням у шапці сторінки News одразу після розділу 
Home з найрелевантнішою інформацією. Йому властиві два види 
структурування: горизонтальне та вертикальне (ієрархічне). Го-
ризонтальна організація розділу представлена підрозділами 
Coronavirus pandemic та Coronavirus stories, які утворюють гіпер-
текст, оскільки їх назви діють як лінки, спрямовуючи читачів на 
нижчий рівень гіпертекстової ієрархії й одночасно впливаючи на 
аудиторію.

Вербальний вплив через пафос як звернення до потреб та 
емоцій здійснюється у назві підрозділу Coronavirus pandemic 
іменником pandemic, визначеним як небезпечне захворювання 
(dangerous disease), котре одночасно охоплює багатьох людей, 
оскільки семантика виразу dangerous disease апелює до потреби 
у безпеці. Вплив через етос прослідковується у назві підрозділу 
Coronavirus stories, де значення іменника stories, потрактовано-
го як правдивий чи вигаданий опис пов’язаних між собою подій, 
апелює до людського досвіду або життєвих установок.

Активація гіперпосилань Coronavirus pandemic та Corona-
virus stories відкриває вертикальне структурування підрозділів, 
представлене назвами рубрик та заголовками статей.

У складі підрозділу Coronavirus pandemic вплив на аудито-
рію здійснюють повідомлення об’єднані наступними рубриками: 
Coronavirus explained, Advice and support, the World’s hotspots, 
Video explainers, Reality check, Latest updates, котрі задіюють етос, 
пафос та логос як способи створення потрібних вражень. Найбіль-
ша кількість назв рубрик (Coronavirus explained, Video explainers, 
Reality check, Latest updates) апелює до риторичного логосу як 
впливу на думку реципієнта через звернення до фактів та емпі-
ричних знань. Так, у словосполученнях Coronavirus explained, 
Video explainers сема information як надання певних фактів у зна-
ченнях одиниць explained та explainer апелює до раціонального. 
У значенні виразу Reality check до логосу апелює сема facts, а у се-
мантиці Latest updates семема new information також відображає 
звернення до фактів.
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Назва рубрики the World’s hotspots апелює до пафосу, відо-
бражаючи гарячі точки як осередки небезпеки, представлені се-
мами fighting та war у значенні іменника hotspot.

Іменники Advice and support однойменної рубрики пред-
ставляють апеляцію до етосу семемами should do й should act, 
які у значенні іменника advice відображають загальноприйнятні 
норми поведінки; та звернення до пафосу за рахунок наявності 
у семантиці іменника support складової emotionally, котра вказує 
на емоції.

Підрозділ Coronavirus stories має у своєму складі три рубри-
ки: Life in lockdown, Watch/Listen, Latest updates. Назва рубрики 
Life in lockdown впливає на аудиторію зверненням до пафосу че-
рез апеляцію до потреби у безпеці, активовану семами emergency 
та danger у значенні іменника lockdown як надзвичайної ситуації 
(an emergency situation), коли людям заборонене вільне пересу-
вання у зв’язку з загрозою (danger). Назва рубрики Watch/Listen 
апелює до логосу як представлення інформації, виявляючись 
своєрідним анонсом відео у рамках тематики коронавірусу. На-
явність рубрики Latest updates ідентичної до рубрики у підрозділі 
Coronavirus pandemic зумовлена постійним потоком оновлюваної 
інформації, котра потребує класифікації.

Висновки. Риторичний аналіз структурних елементів роз-
ділу Coronavirus виявив, що номінативні одиниці у його складі 
здійснюють вплив на аудиторію через медійний етос відображен-
ням суспільних норм, логос зверненням до фактів й пафос апеля-
цією до емоцій та безпекових потреб.
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Вступ. Англомовний медійний дискурс пандемії COVID-19, 
що накопичив упродовж грудня 2019р. – листопада 2021р. неаби-
який репертуар неологізмів різного штибу, може слугувати дже-
релом інформації про фіксацію, категоризацію і перекатегориза-
цію у мовній картині світу понять, настроїв, оцінок й експресії 
носіїв як потенційних авторів і поширювачів неознаків. Водно-
час традиційний методологічний інструментарій часто обмежу-
ється структурним або структурно- семантичним аналізом, що 
зосереджується здебільшого на формальних, рідше семантичних 
і функціональних, вимірах таких новотворів [1]. Більшу експла-
наторність й прогностичність у моделюванні настоїв масової 
аудиторії мають міждисциплінарні лінгвокогнітивні та когнітив-
нонаратологічні підходи до вивчення процесів неологізації мови. 
Один з таких розглядається у цьому дослідженні [2], метою якою 
є визначення концептуальних засад, оцінночних матриць і ступе-
нів експресивності англійських ковідних неологізмів для з’ясу-
вання найбільш типових настроїв і топосів в пандемічній ритори-
ці користувачів соцмереж.

Матеріали і методи. Матеріалом дослідження послугували 
250 неологізмів, зібраних методом соціальних вибірки із англо-
мовних медійних онлайн ресурсів та соціальних мереж. Методо-
логічним підґрунтям аналізу неологізмів з позицій когнітивної 
теорії номінації запропоновано вітчизняною ученою С. А. Жабо-
тинською у її «Тезаурусі Майдану- Антимайдану» [2]. Так, нео-
логізм не залежно від його структурного типу слід розглядати 
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як білатеральний знак – неоформу, що створена для активації 
певного значення, тобто концепту або інформації фактуального 
та оцінночного плану. Окрім відносної сприйнятої новизни, «не-
ознаки» у переважній більшості мотивовані на момент створення, 
тобто окрім зовнішньої форми йому властива внутрішня форма / 
мотиватор – фрагмент інформації, активованої знаком як одна із 
розпізнавальних ознак референта, що полегшує доступ до решти 
інформації про нього [там само]. В залежності від типу зв’язку 
між мотиватором і концептом розрізняють метонімічну, метафо-
ричну, аналогічну, генералізаційну чи специфікаційну мотивації. 
Під емотивність знаку розуміється його оціночність – винесення 
у внутрішню форму оцінки референта, та експресивність – сту-
пінь відображення мотиватора у зовнішній формі неологізму. Від 
так процедура аналізу передбачає з’ясування 1) концептуальних 
категорій неологімів (РЕФЕРЕНТ > поняття/ значення знаку), 
2) фактуальності й оцінності (поняття/значення знаку > внутріш-
ня форма знаку), та 3) експресивності знаку (внутрішня форма 
знаку > його зовнішня форма) [так само]. Етапи співставні із ка-
тегоріями класичної риторики – логосом, етосом та пафосом, на 
основі яких постулюються найбільш продуктивні топоси сучас-
ного пандемічного дискурсу.

Результати та обговорення. Усі неологізми як номінації 
відповідних понять було розподілено на 10 тематичних категорій. 
У кількісному перерахунку найбільш представленими є катего-
рії C-PEOPLE (34), що пов’язано із пошуком нових іпостасей носії 
мови в умовах пандемії, співставними є також категорії C-NEW-
SERVICES/PRODUCTS (25) та C-MEASUREMENTS (25), які обу-
мовлюються появою низки нових реалій, процедур і явищ, сприй-
няття яких масовою аудиторію виміщається у неабиякій мовній 
творчості. Навіть із невеликої вибірки нашого дослідження мож-
на помітити також вагому роль неономінацій емоцій та психоемо-
ційних станів C-EMOTIONS (20), а також моделей взаємодії лю-
дей у соціумі та міжособистісних стосунках C-RELATIONSHIPS / 
SOCIALIZATION (16). Дещо більш периферичне місце посідають 
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переосмислені назви самого вірусу COVID-19 (15), загальної ситу-
ації C-SYTUATION (14), умов праці / навчання C-WORK/STUDY 
(12) та відпочинку / дозвілля C-ENTERTAINMENT (12). Специфіч-
ні обумовлені пандемічними реаліями назви часових відношень 
C-TIME (10), одягу й зовнішності C-CLOTHES/APPEARANCE 
(9), їжі й напоїв FOOD / BEVERAGES (9), власне негативних на-
слідків пандемії C-CONSEQUENCES (8) та здоров’я C-HEALTH/
SYMPTOMS (5), хоч і займають більш маргінальну зону номіна-
ції, все ж свідчать про високу залученість авторів неологізмів та 
всепроникність пандемічного дискурсу. Решту 36 одиниць відне-
сено до категорії ІНШЕ. Такий розподіл ілюструє найбільш явні 
фактуальні реальні ознаки поняття, однак у окремих номінаціях 
реалізуються і їхні віртуальні властивості, часто як результат: 
розмивання меж категорій (lockstalgia – ностальгія за чимось не‑
гативним, homeference – дім і робота, spendemic – ситуація, що 
потребує контролю, і втрата контролю над витратами тощо); 
гіпертрофії (coronapocalypse) чи спотворення і віртуалізації ре-
альних ознак (macarona, zumping, blue-skype thinking) тощо. Серед 
оціночних ознак виявлено здебільшого нейтральні, хоча найбіль-
ше негативних за різними рівнями пейоративності: імпліцитної 
(covidiot), конверсивної (workation, armchair virologist), експліцит-
ної (anti-masker), агресивної (maskhole – maks + asshole) та архе-
типної (coronapocalypse) припадає саме на назви людей. Нарешті 
експресивність неологізмів проаналізовано за трьома ступенями 
об’єктивації оцінки у зовнішній формі: низьким (zoombie – зву-
конаслідування), середнім (covidiot, clowndown – результат обс-
центної омонімії) та високим (maskhole, clowndown – телескопія із 
елементами неприхованих обсценізмів).

Висновок. Таким чином аналіз неологізмів КОВІД-19 засвід-
чує зосередженість психотерапевтичної неомовної творчості носії 
англійської мови на подоланні першочергово внутрішніх проти-
річ. Перспективним тут здається дослідження типових наратив-
них сценаріїв, у яких такі «неознаки» найчастіше циркулюють, 
трансформуються і поляризуються.
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Вступ. Глобальна пандемія Covid-19 глибоко позначилась 
на усіх аспектах життя людей в різних країнах світу, внаслідок 
чого нові реалії, а також реакція суспільства на них знайшли свій 
вираз у численних мовних новотворах, як термінологічного, так 
і нетермінологічного характеру. Не всі неологізми були включені 
в авторитетні словники, і не всі вони переживуть пандемію, про-
те саме доволі вузький фокус цієї тематики дає мовознавцям уні-
кальну можливість проаналізувати результати бурхливої мовної 
творчості за короткий період часу як в чисто формальному, так 
і в ширшому соцілінгвістичному аспектах. 

Мета дослідження. Метою дослідження є аналіз впливу 
англійської мови- донора на німецьку мову в процесі утворення 
нових слів і виразів, пов’язаних з пандемією Covid-19. 

Матеріали і методи. Основним матеріалом дослідження 
слугують глосарій німецьких 1200 новотворів, укладений Інсти-
тутом німецької мови Лайбніца (Neuer Wörtschatz), а також їхні 
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англійські відповідники- неологізми, як зафіксовані англійськи-
ми словниками, так і почепнуті з різних англомовних інтернет- 
джерел. Теоретичним підгрунтям розвідки слугує теорія контак-
ту мов, з огляду на роль англійської як мови-донора для інших 
європейських мов у сучасному термінотворенні. Досліджується 
способи творення німецьких неологізмів як під впливом анг-
лійської мови, так і самотужки для відбиття місцевої соціально- 
культурної практики.

Результати та обговорення. Внаслідок порівняння німець-
ких і англійських новотворів, пов’язаних з пандемією Covid-19, 
було виділено 13 способів утворення німецьких неологізмів 
з різноманітним використанням англійських компонентів. Ок-
рім морфологічної адаптації новотворів відповідно до правил ні-
мецької граматики, широко використовуються гібридна словобу-
дова з англо- німецьких компонентів, а також кальки- переклади 
і кальки- інтерпретації. Високий ступінь толерантністі німець-
кої мови до англомовного впливу, а також поширена практика 
утворення псевдоангліцизмів (так званий Denglisch) призвела 
до виникнення окремої групи німецьких ковідних неологіз-
мів з англійськими компонентами, які не мають відповідників 
в англійскій мові. 

Окремий шар лексики складається з жаргонних слів (напри-
клад, назви захисних масок), а також оцінкових і образних ново-
творів, які є засобом висловлення переважно негативної оцінки 
наслідків пандемії на різні аспекти стилю життя, зовнішності й 
почуттів людей, а також ставлення до про- чи анти-вакцинаторів, 
порушників карантинних правил чи прихильників теорій змови.

Новотвори охоплюють як термінологічну, так і нетерміноло-
гічну лексику, в творенні якої часто- густо беруть участь терміни. 
Окремо виділено групу псевдотермінів, яка включає 4 підгрупи. 
Псевдотерміни включають слова, які мають формальні ознаки 
термінів, але не включені до термінологічної номенклатури через 
низку розглянутих причин. Окрему увагу приділено існуванню 
німецько- англійських і німецько- німецьких дуплетів, які відби-
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вають неусталеність і конкуренцію новотворів, а також їхню сти-
лістичну диференціацію.

Висновки. Широке обговорення і освітлення теми пандемії 
Covid-19 та її впливу на людей в засобах масової комунікації та 
соціальних мережах в англомовному та німецькомовногму се-
редовищі призвело до інтенсивного творення термінологічної й 
нетермінологічної лексики з відносно обмеженою сферою озна-
чення. 

Англійська як мова-джерело по-різному впливає на слово-
творення в залежності від опірності певної мови анломовному 
впливу, а також ступеня спорідненості лексики. 

З іншого боку, не всі слова з англійськими компонентами 
походять з чи мають відповідники в англійській мові, а деякі мо-
жуть навіть запозичуватися англійською мовою. 

Перспективним напрямом дослідженням було б порівняти 
ковідне словотворення в різних європейських мовах і аналіз того, 
яким чином ці мови освоюють новотвори під тиском англйської 
мови.
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Вступ. Ключовою відмінністю письменника від сучасного 
політика є більше покладання останнього на власний медійний 
імідж, аніж на мовно- риторичний арсенал та авторські тексти. 
Можливо саме тому промови А. Лінкольна і Р. Рейгана донині 
залишаються принаймні мовно найваріативнішими з останніх 
президентів США [4], а все більше досліджень медійних текстів 
промов відомих політиків зосереджуються радше на профілюван‑
ні їхнього абстрактного, полікомпонентного і мультимодального 
публічного «іміджу», ніж власне на їхньому лінгвориторичному 
портреті [1; 3]. 

Отож виникає небезпека, про яку застерігали представни-
ки течії формалізму (див. [2]), з однієї сторони не розпізнати за 
біографічними деталями і мультимедійними іпостасями власне 
автора концептуально цілісного і мовно- своєрідного політичного 
наративу, а з іншої – звужувати уявлення про політика як ритора 
до ідеосинкретичних лексичних засобів його репрезентації. Ін-
шими словами, Пушкін – це не факти його біографії і не лише ок-
ремі слова авторських текстів (див. Лернер 1913), як і Зеленський 
не тотожній прийомам своїх спічрайтерів і креатурі команди з ме-
дійного просування. 

Метою цієї розвідки є визначення рівнів лінгвориторичної 
портретизації політика та порушення питання про їхнє адекват-
не відображення у медійних новинних текстах, що не ставлять за 
ціль формування позитивного чи негативного іміджу.

Матеріали і методи. Для досягнення мети розмежовуються 
портретування і профілювання як послідовні етапи спільного про-
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цесу опрацювання політичного тексту, унаочнюються їхні рівні 
та визначаються критеріїв відбору й аналізу даних. Під лінгвори-
торичним портретом (ЛРП) тут розуміється модель риторичної 
поведінки політика зі створення публічного «тексту» одночасно 
на декількох доступних для аналізу рівнях: невербальному, лінг-
вокогнітивному (просодичний, орфографічний, морфологічний, 
лексичний і синтаксичний репертуар) та наративному. На кож-
ному з них об’єктивується відповідна концептуальна структура: 
інтенція, емотивність (ставлення, оцінки, експресивність), схемні 
структури концептуального тезаурусу політика і стратегії мані-
фестації його мовної особистості у текстотвірних трансформаці-
ях тезауруса (пор. з [1]). 

Розбудова ЛРП має як дослідницьку мету, так і суто праг-
матичне застосування у профілюванні мовної особистості по-
літика – більш реалістичному відтворенні журналістами тексту 
оригіналу («першознаку») у власних текстах репортажів (вторин-
ні/«мета-знаки»), які залучаються аудиторією до корегування 
медійного іміджу політика – третинного знаку- образу автора 
(часом архетипного: БАТЬКО, ЕКСПЕРТ, НОВАТОР, БУНТІВ-
НИК, СВОЯК). При цьому для портретизації матеріалом виступа-
ють не скореговані чи заздалегідь підготовлені третіми особами 
виступи, що залучаються для аналізу «медійного образу», а кор-
пус спонтанних текстів політика (інтерв’ю, брифінгів, прес-кон-
ференцій тощо). Тут для ілюстрації ключових рівнів ЛРП шостого 
Президента України було дібрано 40 фрагментів його спонтанних 
текстів за 2021 рік та порівняно із 60 текстами їхнього медійного 
висвітлення.

Результати та обговорення. По-перше, окрім оцифруван-
ня відеозаписів, паратекстуальної і метатекстуальної розмітки 
здебільшого невербальних, просодичних і наративних нюансів 
та репрезентативності підкорпусу спонтанних текстів, труднощі 
такої вибірки стосуються у співставленні текстів і їхньої значи-
мої відсутності у паралельних репортажах ЗМІ; деякі фрагменти 
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прямої мови, що містять вагомі маркери для портретизації, жур-
налістами не зчитуються, або зумисно не фіксуються. 

Так, найбільш повно в українських ЗМІ профілюється лек-
сичний рівень ЛРП Зеленського із характерними для нього автор-
ськими неологізмами (розбійник, турборежим, трансформація, 
потужний тощо) та русизмами (плоскість, страна, височайший, 
крєатівщик, бамбіть тощо). Дещо менше уваги звертається на рі-
вень малого синтаксису і синтаксису речення та описове викриття 
наративних стратегій, напр. реакції суб’єкта на запитання журна-
лістів часто зводяться до: 1) апеляції до попередників (напр. Так 
було, при мені так не буде!), 2) перевернутого «вотебаутизму» 
(тобто: [Я не бачу цього в інших, отже не вимагайте цього від 
мене]), 3) затягування у дискусію без можливості її підтримання 
(напр. «А як ви думаєте?»), 4) надмірних узагальнень / специфі-
кації (напр. «Ви – не все суспільство!» / «За нас проголусували 
70% українців»), 5) персоналізація співрозмовника (напр. «А ви 
там були? Серйозно? Прекрасно!»), 6) буквалізму або реактив-
ної реінтерпретації (напр. «У вашому запитанні вже була відпо‑
відь»), 7) псевдокомпліментів (напр. «Багато всього знаєте! / Ви 
я бачу надто розумні!»), 8) виправдання відсутністю можливості 
(напр. «Я не можу все знати». / «Це не моя відповідальність»), 
9) псевдоемпатії і дегуманізації (напр. «Мені не все одно» / «Ви 
знаєте, що я думаю про це» / «Мені дуже жаль» / «Давайте [не 
робити чогось] якщо можна»), 10) прискіпування до слів чи за-
питання загалом та ін. Найменше журналісти реєструють просо-
дичний та невербальний рівень.

По-друге, з арсеналу стратегій ретрансляції кожного з рів-
нів медійники схильні частіше застосовувати цитування (35%), 
вільного переказу (30%). перефразування (23%), чи редагування 
(10%). Стратегія вказівки на помилки і чи розкриття підтекстів 
трапляється вкрай рідко (2%).

Нарешті, неабиякий інтерес для побудови ЛРП становлять 
відповіді на «незручні» запитання, в яких суб’єкт схильний вико-
ристовувати фонації (напр. «га»-кання як спрямоване на адреса-
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та перепитування або «да»-кання із високим висхідним тоном із 
псевдо- запит підтримки) та активніше залучати мову тіла (напр. 
істеричний вдаваний сміх із послідуючою стратегією примен-
шення значимості суті запитання щодо «зосередження влади 
в одних руках»). Для порівняння аналогічні «капслокові» тексти 
Д. Трампа деякі телевізійники озвучували криком, ретранслюю-
чи глядачам не лише зміст вербального повідомлення, але й ілло-
кутивну силу мовця.

Висновок. Таким чином розбудова цілісного ЛРП політика 
потребує комплексного поєднання різних методів на кожному із 
рівнів аналізу. Перспективним для майбутніх досліджень більше 
детальний аналіз концептуального тезаурусу політика як складо-
вої портрету та пошук способів профілювання повідомлень кож-
ного з рівнів у текстах новин.
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Вступ. Iнсценування та приписування політичної харизми 
як виняткових властивостей, особистості, що забезпечують схи-
ляння перед нею її прибічників, їхню беззастережну довіру й 
безумовну віру в її необмежені можливості, відбувається із вико-
ристанням різних медіа- систем як елементів публічної комуніка-
тивної стратегії, зокрема каналів комунікації (аудіо- та відеоряду 
на телебаченні, візуалізації та активного просування в Instagram, 
позитивних ролей в кінострічках та ін.) і соціальних інститутів 
(держава, церква, сім’я), де політик самоінсценується. Результа-
том інтермедіальності є загальна медіатизація політики: медіа та 
їх поєднання конструюють публічну сферу інформації та думок 
і контролюють умови їх поширення та обміну, відбираючи акто-
рів політичного процесу, провокують певну увагу до них з боку 
публіки і інсценують їх іміджи, зокрема харизматичні [1; 4; 6]. 
Необхідно відмітити, що на сьогоднішній день у Німеччині – 
батьківщині концепту «Charisma» утворився харизматичний ва-
куум, який не поспішає заповнитися не тільки через раціональне 
правління Ангели Меркель, що тривало, але й через відсутність 
харизматичних криз-менеджерів у назріваючій на сьогоднішній 
день непростий ситуації з біженцями, які сильно змінили пейзаж 
німецьких вулиць. При цьому рідкісні голоси ставлять питання 
про те, чи потрібна німецькій політиці харизма, [5] і намагаються 
переосмислити старе веберівське поняття в нових умовах та но-
вих дискурсах [3]. 
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Мета дослідження полягає в аналізі іміджу Ангели Мер-
кель за період її 16-річчного перебування на посаді канцлера Ні-
меччини. 

Матеріалом дослідження слугують характеристики Ан-
гели Меркель у німецьких медіа, які акумулюють проекції як її 
прихильників, так і політичних опонентів.

Результати та обговорення. Зіставне дослідження дискурс- 
портретів харизматичних політиків Німеччини й України по-
казало, що публічна риторика Ангели Меркель більшою мірою 
визначаються її чесною відкритою позицією, прагненням до 
констатації фактів, відсутністю ілюзій та схильності до прикра-
шання стану справ, що скоріше визначає її як автентичного, а не 
харизматичного політика. Такі види харизматичних апелятивних 
тактик, як звернення до Господа Бога, вимога самопожертви від 
соратників по боротьбі, а також усвідомлення особливого призна-
чення відсутні в апелятивних дискурсах усіх німецьких харизма-
тичних лідерів, й зокрема А. Меркель [2, с. 379].

Німецькі журналісти вважають, що Меркель керується не 
інстинктом, а контролем, тому їй так сильно не вистачає політики 
з перспективним чином країни та харизми, з якою вона цей пер-
спективний образ могла б застосувати. Значне погіршення іміджу 
Ангели Меркель відбулося після того, коли палестинська біжен-
ка, яка прожила в Німеччині чотири роки, плакала після того, як 
Меркель сказала, що вона не може гарантувати, що її сім’я зможе 
залишитися. в Німеччині. Також негативно були сприйняті її со-
ратниками та однопартійцями такі рішення Меркель, як призна-
чення політичного наступника (Jens Spahn über Merkel: «Wir sind 
doch nicht in einer Monarchie»), активне просування газопроводу 
«Північний потік-2», який посилів вплив Росії в Центральній Єв-
ропі, помилки у міграційній політиці (Die Denkfaulheit und der 
Stillstand der Ära Merkel).

Негативні риси іміджу Ангели Меркель було зафіксовано на-
віть у німецькому молодіжному слензі, де улюбленим новим сло-
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вом молоді Німеччини є дієслово «merkeln/ «косить під Меркель, 
«меркелити», «меркельничать», що означає «бути нерішучим», 
«не мати своєї думки» або «ухилятися від відповідей». Таким 
чином, у цьому неологізмі відбився обережний і часто вагомий 
підхід до всього – від грецької кризи до її вирішення відключити 
атомні електростанції Німеччини у 2015 році. Також негативне 
ставлення до дій Меркель у передвиборчій боротьбі відбилося 
у зображенні її на карнавальному плаву у Дюссельдорфі у 2018 
році як «самодержиці» та «чорної вдови» («Alleinherrscherin 
Angela Merkel», «Schwarze Witwe»), яка поїдає конкурентів, при 
цьому на задньому плані Мартін Шульц проходить через м’ясо-
рубку.

Висновки. Підсумовуючи, необхідно зазначити, що полі-
тичний імідж Ангели Меркель за 16 років її канцлерства претер-
пів зміни від негативного – «бездітна, розлучена жінка зі Східної 
Німеччини, так зване «чужорідне тіло» («kinderlose, geschiedene 
Frau aus Ostdeutschland, ein «Fremdkörper»») через підпорядкова-
ність іміджу іншої людини («Дівчинка Коля» (Меркель отримала 
політичну посаду «за квотою» – передусім через те, що була «мо-
лодою, жінкою та ще й зі Сходу», наприкінці 1991 року, коли Коль 
– голова ХДС – зробив її своєю заступницею) до «Євроканцлер-
ки» і «матінки Європи», період канцлерства якої порівнюється із 
«ерою» («Deutschland in der Nach- Merkel- Ära»). У цілому імідж 
Ангели Меркель сприймається як прихильниками, так і опонен-
тами як позитивний, про що свідчать такі добре впізнаванні імі-
джеві компоненти, як «діамант Меркель» («Merkel- Raute») – ха-
рактерний жест, який утворюється складеними перед животом 
руками таким чином, щоб великі та вказівні пальці обох рук, з’єд-
навшись, утворили ромб, червоний піджак, ланцюжок з намистом 
у національних кольорах «Schland», плюшевий ведмедик із сімей-
ного бізнесу Кобург на ім’я «Тедді Меркель» та ін.

Відомо, що Ангела Меркель справді не має традиційної ха-
ризми рівня Віллі Брандта, однак відсутність зовнішньої яскра-
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вості та помітності не повинні трактуватися як ахаризматичність. 
Її стриманість, яка на перший погляд сприймається як «сірість» 
і «посередність», насправді довгий час імпонує німецькому ви-
борцю, який традиційно скептично ставиться до надміру хариз-
матичних політиків. Імідж Меркель є ідеальним уособленням 
німецької політики: вона заточена під суворе дотримання фор-
мальних процедур і принципову відмову від форсайтного мис-
лення, яке завжди передбачає високий рівень ідеологізованості 
та відкритої безкомпромісності. Такій стиль має, з одного боку, 
історичні коріння, з іншого – драматичні наслідки, оскількі він 
перестає працювати, як тільки виникають кризові ситуації, де по-
трібен лідер- харизматик.
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Вступ. Головним інструментом риторики вважаються ка-
нони: інвенція, що визначає відбір теми й аргументів; диспози-
ція, яка підпорядковує лінеаризацію змісту; елокуція, пов’язана 
з мовною орнаментацією; запам’ятовування і відтворення [1, c. 
22]. Внаслідок розвитку новітніх засобів комунікації два останні 
канони злилися в перформативний етап, який зумовив формуван-
ня медійного дискурсу, адже зникла необхідність запам’ятову-
вати й відтворювати написане: за нас це все роблять технології. 
Натомість виникла інша потреба – уміти використовувати ЗМІ 
для впливу на аудиторію й вчити її декодувати його з опертям на 
етапи риторичного текстотворення, зокрема елокуцію, яка перед-
бачає відбір і вживання мовних засобів. 

Мета дослідження – встановити роль елокутивних, тобто 
мовних, засобів у впливі на медійну аудиторію. 

Матеріали і методи. Матеріал включає український варіант 
статті В. Путіна «Про історичну єдність росіян та українців» [2] й 
англомовну публікацію Бі- Бі- Сі [3] про нового голову адміністра-
ції російського президента, розглянуті з опертям на лінгворито-
ричний канон елокуції.

Результати та обговорення. Риторично- елокутивне осмис-
лення задіяного матеріалу приводить до висновку, що попри різні 
мови – українську й англійську, – зазначені тексти демонструють 
тенденції впливу на аудиторію, спільні для епохи післяправди: 
громадська думка формується одиницями широкої семантики й 
емотивами, а не з опертям на факти.

В обох публікаціях найбільш поширений елокутивний за-
сіб – безсуб’єктність. Путін використовує її при описі стану справ 
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в Україні загалом і в її східних регіонах зокрема. Це і не дивно: ні-
хто з російського керівництва і його пропагандистів давно Укра-
їну не відвідував, а тому не може навести конкретних фактів, 
напр., Передусім – це створення в українському суспільстві ат‑
мосфери страху, агресивна риторика, потакання неонацистам, 
мілітаризація країни [2]. З наведеного незрозуміло, хто створює 
атмосферу страху в країні, та чи й існує вона взагалі. Доказів та-
кож потребують твердження про агресивну риторику й потакан-
ня неназваним неонацистам.

У повідомленні Бі- Бі- Сі широко залучені безособові кон-
струкції reports say, widely believed, напр., In 2012 an article 
appeared in a specialist journal called Economics and Law written by 
an “AK Vaino” – widely believed to be one and the same person as Mr 
Putin’s new chief of staff [3]. З цього уривку незрозуміло, наскільки 
широкий загал охоплює прислівник widely: у будь-якому випадку 
не половину російського населення.

Крім безсуб’єктних синтаксичних засобів, в епоху після-
правди задіяна велика кількість лексичних одиниць розпливчатої 
семантики. Однією з них є український займенник багато і його 
англійський відповідник many. В україномовному тексті займен-
ник багато використаний для створення ефекту залученості ве-
ликої кількості населення, напр., Коли розпався СРСР, багато хто 
і в Росії, і в Україні все ж щиро вірив, виходив з того, що наші тіс‑
ні культурні, духовні, економічні зв’язки безумовно збережуться 
[2]. Подібну функцію в англомовному повідомленні виконує за-
йменник many: The «nooscope» bewildered many in Russia this week 
[3]. Для посилення впливу англомовного тексту займенник many, 
вжитий замість імен конкретних авторів, також сполучається 
з безособовою конструкцією reports say: Like many officials of his 
generation, reports say he has a master’s degree in economics and has 
contributed to various scientific publications [3].

Крім того, у статті Путіна знаходимо додаткову низку за-
йменників розпливчатої семантики: інші, напр., Тут жили крим-
ські татари, вірмени, греки, євреї, караїми, кримчаки, болгари, по-
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ляки, серби, німці та інші народи [2]; наш, напр., Все це – сторінки 
нашої спільної історії, відображення її складності та багатовимір-
ності [2]; деякі, напр., Одночасно в середовищі польської еліти 
і деякої частини малоросійської інтелігенції виникали й укріплю-
валися уявлення про окремий від російського український народ 
[2]. До того ж, засоби переконання включають прикметники- 
характеризатори, які апелюють до емоцій замість розкриття суті 
позначуваних явищ: духовний, напр., Духовний вибір Святого 
Володимира, який був і Новгородським, і Великим Київським 
князем, і сьогодні багато в чому визначає нашу спорідненість [2]; 
грубий, напр., У 1954 році до складу УРСР була передана Крим-
ська область РРФСР – з грубим порушенням діючих на той час 
правових норм [2].

Конструкції з нечітким значенням, які приховують відсут-
ність конкретних доказів, включають раз за разом, напр., Думаю, 
закономірно і те, що представники України раз за разом голосу-
ють проти резолюції Генеральної Асамблеї ООН, що засуджує ге-
роїзацію нацизму [2]; судячи з усього, напр., Судячи з усього, і все 
більше переконуюсь у цьому: Києву Донбас просто не потрібен 
[2]; цілком і повністю, напр., Сучасна Україна – цілком і повністю 
дітище радянської епохи [2].

Висновки. Епоха післяправди вплинула як на мовлення 
російського президента, так і корпорації Бі- Бі- Сі, яка пишається 
своєю неупередженістю, а переконування аудиторії підпорядко-
вується глобалізаційним тенденціям, що виявляється в уживанні 
одиниць схожої семантики в текстах різними мовами.
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Вступ. Сучасний медійний дискурс представлений двома 
найбільш поширеними жанрами: виступами відомих осіб і нови-
нами. Міжжанрова трансформація в медійному дискурсі втілена 
у зміні змісту медійних виступів засобами новинних повідомлень, 
що прослідковується у композиції, лінгвальних одиницях, вико-
ристаному позамовному матеріалі. Мета пропонованої розвідки 
полягає у встановленні когнітивно- риторичних моделей тран-
сформації виступу політика у новинному тексті. Матеріалом 
дослідження слугували інаугураційна промова Дж. Байдена та 
її новинне висвітлення в американському онлайн- виданні www.
nytimes.com. Для досягнення поставленої мети було застосовано 
методи компонентного, лінгвокогнітивного та контекстуально- 
інтерпретаційного аналізу.

Результати та обговорення. Інавгураційна промова – це 
можливість для президента обговорити американську політику та 
свою роль у ній, представити бачення майбутнього країни та спо-
соби вирішення проблем, мобілізувати підтримку інших держав 
[3, с. 22]. Вплив інаугураційного звернення та його важливість 
для політика й адресатів робить публічний виступ актуальним 
для висвітлення у новинах як національних видань, так і міжна-
родних. Трансформації інаугураційного звернення, які відбува-
ються при цьому, можна аналізувати із залученням когнітивно- 
риторичного підходу, що включає канони інвенції, тобто відбору 
теми, диспозиції, котра охоплює лінеаризацію ідей, та елокуції, 
пов’язаної з вербалізацією змісту [4]. За другого, когнітивного 
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підходу, застосовуємо конструкції, що є поєднанням форми, зна-
чення і функції та укорінюються у свідомості мовців у готовому 
вигляді [1]. З урахуванням структури виокремлюємо ідентичні 
конструкції, якщо форма і значення одиниць, вжитих в обох тек-
стах, співпадають, та модифіковані, коли структура і/або семан-
тика конструкції з медійного виступу були змінені при висвітлен-
ні його змісту в новині. При цьому, обираючи тип конструкцій та 
порядок подання тем, представлених у виступі, журналіст впли-
ває на читачів, апелюючи до їхнього спільного досвіду, сформова-
ного внаслідок узагальнення перцептивно- моторних відношень, 
представлених у свідомості образ- схемами як доконцептуальни-
ми структурами [2, с. 2]. Тому звертання до образ-схем під час 
дослідження дає можливість виявити трансформації медійного 
виступу не лише на диспозиційно- елокутивному рівні, але й на 
інвентивному.

Як відомо, Дж. Байдена розглядали як одного з найслабших 
кандидатів на початку передвиборчої кампанії в США. Тран-
сформація його інаугураційного звернення у повідомлення на 
сайті американського видання www.nytimes.com створює образ 
президента як людини, здатної до рішучих дій у скрутні часи, 
за рахунок ідентичних та модифікованих конструкцій, котрі апе-
люють до силових образ-схем ПРИМУШЕННЯ, ПЕРЕШКОДА, 
ПОЗБАВЛЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЖ-
ЛИВОСТІ.

У заголовку новинного тексту A Call for Unity to a Nation 
Facing a Pandemic and Division модифіковані конструкції a call 
for unity та facing a pandemic and division активують образ- схеми 
ПРИМУШЕННЯ й ПЕРЕШКОДА відповідно, указуючи на апеля-
цію лідера до нації про об’єднання в період кризи.

У диспозиційному плані основний блок тексту представляє 
заклики Байдена до єдності; відновлення демократії; перелік ви-
кликів, що стоять перед нацією, боротьбу з маніпуляцією фак-
тами; бажання політика покінчити з кризами у країні; попере-
дження іншим державам не сприймати попередні чотири роки як 
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слабкість та обіцянку відновити союзи і статус країни за рахунок 
єдності.

На елокутивному рівні вжиті журналістом ідентичні та моди-
фіковані конструкції указують на заклики лідера до покращення 
життя в країні, апелюючи до образ- схеми ПРИМУШЕННЯ (plea 
for national unity; a call for the restoration; require an end to partisan 
self-delusion; calls for Americans to listen); іменують проблеми 
в суспільстві, активуючи гештальт ПЕРЕШКОДА (a devastating 
pandemic; an economic downturn; a crisis of racial justice; a collapse 
in their faith in democracy; white supremacy; domestic terrorism); 
відображають засіб боротьби з кризою, корелюючи з образ- 
схемами ПЕРЕШКОДА (end this uncivil war) або ПОЗБАВЛЕННЯ 
МОЖЛИВОСТІ (we must reject the culture); подають спосіб впливу 
на союзників за рахунок емоційного страху як ПРИМУШЕННЯ 
(Mr. Biden cautioned) та засоби розвитку країни, представлені як 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ (come out stronger; repair our 
alliances; status could only be restored).

Висновки. Таким чином, аналіз трансформацій інаугура-
ційного звернення Дж. Байдена свідчить про представлення його 
у новинному тексті як сильного лідера нації, здатного долати 
труднощі, впливати на інші країни та забезпечити розвиток влас-
ної держави.
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Introduction. As is known, an anecdote being a typical narrative 
text is an important vehicle for communicating emotions and serves as 
a handy rhetorical device [1, p. 122-123]. However, its ability to engage 
the mind of listeners and arouse their emotions greatly depends upon 
the artistry of the narrator to make a proper use of paralingual and 
prosodic means. By applying intonation contours appropriate to the 
text semantics and making clear prosodic contrasts and emphases, 
a good narrator may engage his/her audience totally, directing or 
redirecting their thoughts, emotions, and, in some cases, even their 
future behavior as well. Describing the specificity of language means’ 
functioning in the text of an anecdote, one should mention that it is 
socio- culturally pre-conditioned. In this regard, M. Bakhtin pointed 
out that the nature of an anecdote is based on the inherent to human 
beings’ culture of binary perception of the world, explained by the 
necessity to construct the world or life different from the real one [2, 
p. 13-14]. Therefore, it is a distinguishing feature of an anecdote as 
a rhetorical device to be recreated with each new telling by different 
narrators in various circumstances or socio- cultural environments and 
thus acquiring a new prosodic arrangement. Given that each narration 
is a creation of the moment, an anecdote crystalizes around definite 
situations and concerns, reflecting current values, worries and attitudes 
of its recipients.

At the same time, since an anecdotic narrative subordinates 
the ordering of events in a plot to a higher ordering – the creation of 
humor [1, p. 130-131], it is also characterized by invariant features of 
its oral actualization that help the anecdote’s narrator divert the flow 
of its events into unpredictable courses. The skillful speaker employs 
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an array of verbal and non-verbal techniques to short- circuit the story 
narrative so the outcome will be totally surprising and unexpected as 
well as relevant. In view of this, the aim of the present study is to 
outline the invariant features of the anecdote oral actualization that 
make it stand out as a rhetorical device and serve to create and produce 
its humorous effect.

Results and discussions. Focusing on the anecdote’s linguistic 
specificity, we can single out the following features of its textual 
organization: the use of imagery, or figurative language to evoke 
a feeling or call for a definite idea to the recipient’s mind as well as 
the ability to produce a mini-performance with the use of non-verbal 
means and deliberately laconic coherence of the text, aimed at making 
the listener laugh [4, p. 24-26]. Besides, the mechanism of laughter 
in the genre of an anecdote largely depends on semantic play, which 
arises as a result of the collision of two meaningful realities within one 
short text which creates a certain ambiguity to be interpreted in the 
individual’s psychic sphere [3, p. 179].

In general, to describe the ambiguous situations in the text of 
anecdotes the following stylistic techniques are typically applied: 
polysemy, homonymy, metaphor, metonymy, inversion, ellipsis, 
syntactic parallelism, lexical repetition, the use of antonyms and 
idiomatic expressions, similes, puns, oxymoron, zeugma, pragmatic 
anomalies, and word play within the syntactic level or semantic 
ambiguity with foreign words.

The auditory analysis of prosodic accompaniment of the outlined 
stylistic devices that form the text of anecdotes reveals its following 
invariant intonation patterns:

1) combination of a broken descending stepping scale with a 
falling- rising terminal tone to mark idiomatic expressions, e. g.:
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We are to point out here that the humorous effect is decoded 
only after the final utterance is perceived, due to its wide vice range, 
descending sliding scale, high falling tone of a wide range and an 
increased loudness. Such a combination of lexical and prosodic means 
not only adds an ironic and mocking sounding to the whole text but 
also makes the utterance, containing the anecdote punch line, stand out 
and convey the text humour.

2) emphatic tunes (sliding scale, slowed down tempo, variation in 
pitch) to single out antonyms in adjacent intonation groups, e. g.:

3) contrasted intonation components, like pitch intervals, 
high-rising and high-falling tones, narrow voice range, etc. to mark 
polysemantic lexical units, e. g.:

4) interaction of several emphatic parameters of intonation to 
help the listener perceive the unexpected denouement of an anecdote, 
highlighted by elliptical sentences within its “punch”, for example:

5) prosodic contrasts to mark semantic contrasts that serve as a 
vehicle to lead the listener from the text of the anecdote to its “punch”:



142

Conclusions. The carried out analysis suggests that rhetorical 
potential of the anecdote’s oral actualization largely depends on 
prosodic accompaniment of its stylistic devices realized in parallelism 
of supra- segmental units, contrasts of pitch levels and intonation 
contours, fluctuations in pitch, loudness and tempo as well as variability 
in timbre.

We believe that such an interplay of verbal and non-verbal means 
within the text of an anecdote generates in the recipient’s’ psychic 
sphere a cognitive mechanism aimed at searching for associations that 
help him/her correctly decode the humorous content of the text.
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Вступ. Будь-яка жива мова пристосовується до змін, що від-
буваються в житті та культурі її носіїв. Величезна кількість нових 
лексичних одиниць, необхідність їх реєстрації та опису призвели 
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до створення науки про неологізми – неології. Неологізми – це 
лексеми, словосполучення, фразеологізми, окремі їхні значення, 
що з’явилися на певному етапі розвитку мови для маркування но-
вих реалій та понять, актуалізація яких зумовлена соціальними 
і територіальними чинниками функціонування літературної мови 
[2]. Пандемія COVID-19 уже залишила дуже помітні сліди в усіх 
сферах людського життя, зокрема і в сучасній мовній практиці. 

Мета дослідження полягає у виявленні основних ознак не-
ологізмів, що виникли внаслідок пандемії COVID-19, з’ясуванні 
шляхів їхнього походження, творення, наявності відповідних те-
матичних груп і способів перекладу українською мовою. 

Матеріалом дослідження стали англійські COVID-неоло-
гізми, обрані методом суцільної вибірки з англомовних медіа- 
ресурсів (The Guardian, The Times, The Economist, The Independent, 
The Washington Post) та онлайн- словників (The Word Spy, The 
Urban Dictionary, The Cambridge Dictionary, The Merriam- Webster 
Dictionary). Обсяг вибірки становить: 54 одиниці.

Для досягнення мети дослідження та його завдань викори-
стано такі методи: описовий – основний метод для всебічного 
висвітлення поняття лінгвістичної неології як науки, подання де-
фініції терміну неологізм, виокремлення його ознак і типів, ви-
значення форми та функцій неологізмів ковідної тематики; кла-
сифікаційний – для виокремлення типів неологізмів за різними 
ознаками (походження, спосіб творення та ін.); аналіз словникових 
дефініцій для пояснення певних термінів та понять; дедуктивний 
метод для встановлення перекладацької специфіки неологізмів; 
метод кореляції мовних і соціальних явищ, що дав можливість 
схарактеризувати соціальні чинники впливу на характер мовних 
змін, а також компаративний метод для осмислення потенціалу 
різних перекладацьких трансформацій.

Результати та обговорення. Поповнення лексики сучасної 
англійської майже повністю йде з допомогою внутрішніх ресур-
сів. Основна кількість нових слів надходить в англійську мову за 
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допомогою продуктивних способів словотвору: словоскладання, 
зрощення, афіксації, абревіації, конверсії, редуплікації та, рідко, 
словотворчості. Неологізм повинен сприйматися як нормальне 
мовне явище, і відсутність слова у словнику не може бути пере-
шкодою для його перекладу, до того ж саме перекладацька прак-
тика робить найбільший внесок у поповнення лексичного складу 
мови перекладу новими словами. У будь-якому випадку, коли ві-
доме значення нового слова, є можливість передати його за допо-
могою розглянутих способів.

Сьогодні пандемія COVID-19 вже залишила дуже помітні 
сліди і в сучасній мовній практиці. З лінгвістичної точки зору, ці-
кавими є словесні засоби пояснення пандемії, формування нових 
словникових одиниць, а також термінів та понять, які переважа-
ють у сучасних мовах. Процес перекладу неологізму з англійської 
на українську складається з двох кроків: 1. уточнення значення 
нового слова з огляду на це слово, його структуру та контекст. 
2. фактичний переклад українською мовою, тобто транскрипція, 
транслітерація, калькування, описовий переклад (пояснення). 
Коли справа доходить до вибору способу передачі неологізмів, то 
має велике значення особистість перекладача, досвід, інтелект, 
здатність маніпулювати абстрактними поняттями, ситуація під 
час процесу перекладу. Але перш за все необхідно докласти зу-
силь, щоб новий еквівалент МО максимально відповідав нормам 
і правилам MП. У перекладацькій традиції калькування, описо-
вий переклад, транскрипція і транслітерація представляються 
найбільш ефективними способами передачі англійських неоло-
гізмів на українську мову [1], вони також знаходять застосування 
в передачі лексичних одиниць, які поповнюють лексичний склад 
англійської мови в період пандемії COVID-19.

Висновки. Отже, неологізм необхідно сприймати як звичай-
не мовне явище, і відсутність слова у словнику не може служити 
перешкодою для його перекладу, адже саме перекладацька прак-
тика робить найбільший внесок у поповнення лексичного складу 
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мови, перекладу новими словами, які прийшли з інших мов. Пер-
спективу подальших досліджень вбачаємо у вивченні неоло-
гізмів щодо інших сфер науки та подальшої інтерпретації нових 
лексичних утворень, які пов’язані з COVID-19.
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Вступ. Важливи політичні події супроводжуються різними 
медіа- інтерпретаціями на телебаченні та трансляціях в інтернеті, 
де публічні політичні фігури формують свій власний візуальний 
імідж із використанням різних інтермедіальних технологій. Вер-
бальні та аудіовізуальні репрезенетації іміджу політика в медій-
ному просторі комбінуються та транслюються через певні канали 
комунікації, які розрізнюються на статичні (фотографії, карика-
тури/шаржи, передвиборчий плакат, графіті, стріт-арт, політична 
реклама) та динамичні (передвиборчі інтернет- ролики, онлайн- 
трансляції виступів на дебатах, мітингах, форумах) форми [1; 2]. 
Іміджева токсичність політика формується механізмами, за допо-
могою яких мовленнєві дії та дискурсивні практики публічних 
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фігур можуть завдати шкоди не лише через образи, епітети чи 
зневажливі слова, але й без них [5; 6]. Токсичний ефект публічно-
го виступу може відрізнятися залежно від статусу, популярності 
в ЗМІ та партійної приналежності (влада/опозиція) кожного окре-
мого політика [3; 4]. 

Мета дослідження полягає у визначенні культурно- 
специфічних рис репрезенетації токсичного іміджу політика 
у медіа США, Великої Британії та України. Матеріали і методи.

Мовний корпус склали відеозаписи політичних висту-
пів сучасних американських (Donald Trump, Sarah Palin, Hillary 
Clinton, Nancy Pelosi, Alexandria Ocasio- Cortez, AndrewCuomo), 
британських (Nigel Farage, John Bercow, Theresa May, David 
Cameron, Jeremy Corbyn, Priti Patel) і українських (Петро Поро-
шенко, Олег Ляшко, Ірина Фаріон, Олексій Гончаренко, Ілля Ківа) 
політиків (загальгий обсяг відеозапису – 20 годин), висловлюван-
ня або вчинки яких визначаються в медіа як токсичні.У роботі 
використовується метод аудіовізуального аналізу, який включає 
опис як просодичних, так і жестово- мімічних засобів, що супро-
воджують вербальні експлікати токсичності й акцентують їх.

Результати та обговорення. Для реконструкції токсичного 
іміджу політика у просторі американських, британських і укра-
їнських ЗМІ класифіковано засоби вираження токсичності на 
вербальні, невербальні та екстралігвальні форми. До вербальних 
форм вираження токсичності відносимо расистські, націоналіст-
ські, ксенофобські, сексистські та інші дискримінуючі (розділя-
ючі) висловлювання, що принижують особистість політичного 
опонента і завдають йому психологічної або іміджевої шкоди. Не-
вербальні форми вираження токсичності поділяємо на аудіальні 
(просодичні) та візуальні (жестово- мімчні) форми, до яких від-
носяться агресивна, уїдлива, принизливо- заступницька, пафосна 
тональність мовлення, жестикуляція, яка порушує особистісні 
межі співрозмовника, перебільшена міміка. До екстралінгваль-
них форм відносимо кольорову гаму, символіку, одяг, місто, підбір 
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музики та ін., які посилюють пошкоджуючий ефект дій/вислов-
лювань політика, якого сприймають як токсичного. Культурно- 
специфічні риси репрезенетації токсичного іміджу сучасніх 
американських, британських та українських політиків у медіа 
визначаються актуальними для кожної з країн інформаційними 
аджендамі: електоральна боротьба Трамп vs. Байден (США), ви-
хід із Євросоюзу (Велика Британія), боротьба з корупцією (Укра-
їна). Спільним для трьох дискурсів є агресивно- емоційний тип 
токсичного політика, виступи якого характеризуються нанесен-
ням психологічної шкоди опоненту через пряму образу, вико-
ристанням імпульсивних рухів рук, голови, тіла, перебільшеною 
мімікою і схильністю до театралізації (помахи національним фла-
гом, публічне знищення офіційних паперів, акторський пафос).

Висновки. У результаті виконаного дослідження дійшли за-
гального висновку, що токсичний імідж – цє такий емоційно за-
барвленний образ політика в медіа, що характеризується високим 
ступенем агресивної (вербальної та/або невербальної) поведінки, 
завдає моральної шкоди або дискримінує опонента за расою, наці-
ональністю або гендером, у наслідок чого імідж такого політика 
сприймають і потім визначають як токсичного. Токсичний імідж 
є результатом сприйняття людини, як правило, представниками 
протилежної соціально- політичної групи та/або політичними опо-
нентами, тоді як його прихильники, навпаки, позитивно оціню-
ють здатність свого лідера використовувати бурхливу дискусію 
або сварку, щоб висловлювати свою альтернативну думку. У пер-
спективі аналіз токсичного іміджу політика як медійного продук-
ту в різних лінгвокультурах повинен враховувати поведінку полі-
тиків як медіа- персон і широту охоплення цільової аудиторії, на 
яку поширюється дія його токсичних висловлювань, наприклад, 
на одну людину, групу людей, ширшу спільноту. При цьому види 
негативного впливу унаслідок візуалізації медійного токсичного 
ефекту можуть торкатися як психологічних станів адресата, так 
і його гендерних, вікових і професійних особливостей.
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