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ФІЛОЛОГІЧНІ ПРАЦІ ОСТАННЬОГО РОКУ 

 
Рік 2005 у філологічній галузі був продуктивним на нові розробки, 

ідеї, праці молодих науковців, що природно можна відслідкувати на 
розмаїтті тем і проблем, які порушено у кандидатських дисертаціях. 
Їх кількість і якість зростають. Можемо стверджувати, що нове поко-
ління, переживши своєрідний етап засвоєння західного досвіду та 
інкорпорування його ідей до національного наукового дискурсу, по-
чинає активно витворювати власні концепції та творчо застосовувати 
набутий досвід, розширюючи межі досліджень, привносячи нові теми 
та ідеї у філологічну царину. 

Серед цьогорічних дисертаційних розробок привертає особливу 
увагу кількість і якість праць з перекладознавства, яке продовжує свій 
бурхливий розвиток. Так, під керівництвом доктора філологічних 
наук, професора В.І.Карабана було підготовлено дисертації 
О.Борисової1 та Б.Колодій.2 Обидві роботи стали логічним продов-
женням і узагальненням тих положень, які вже було презентовано у 
відомому українським науковцям і викладачам колективному посіб-
ники за редакцією В.І.Карабана.3  

В дисертації О.Борисової обґрунтовано положення, що трансфор-
мація вербалізації являє собою перекладацьку лексико-граматичну 
трансформацію, внаслідок якої в реченні перекладу збільшується кі-
лькість вербальних ознак. Окреслено причини вербалізації та названо 
типи і види трансформацій вербалізації. Важливим практичним внес-
ком роботи стало чітке окреслення умов застосування такого роду 
трансформацій та виявлення особливостей застосування залежно від 
напрямку перекладу. Дисертація має практичну вартість, оскільки її 
результати можуть використовуватися для покращення практики анг-
ло-українських та українсько-англійських перекладів, для викладання 
низки перекладознавчих дисциплін, курсів порівняльної граматики 
тощо. 

Б.Колодій виявила та проаналізувала прийоми перекладу найужи-
ваніших українських часток англійською та французькою мовами. 
Слід зазначити, що актуальність такого дослідження виглядає безза-
перечною. Вражає і обсяг матеріалу дослідження, а це тексти україн-
ської прози та поезії ХVIII-ХХ ст. (близько 9000 сторінок) і перекла-
ди цих текстів англійською (близько 4500 сторінок) та французькою 
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(близько 4500 сторінок) мовами. Усього було досліджено близько 3 
тис. уживань українських часток у реченнях оригіналу та 3 тис. ре-
чень-відповідників в англійському та французькому варіантах пере-
кладу. З огляду на такий багатющий теоретичний і практичний мате-
ріал, який було опрацьовано і систематизовано, робота Б.Колодій ви-
являється важливим і знаковим явищем в сучасній теорії і практиці 
перекладу. 

Серед захистів, які пройшли в жовтні, звернімо увагу на роботу 
О.Бурди-Лассен4, виконану в Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка під керівництвом доктора філологічних наук, 
професора Т.Р.Кияка. З впевненістю можемо стверджувати, що запро-
поновано новий і неординарний погляд на давню проблему націона-
льної специфіки оригіналу та її збереження в перекладі. “Ментальна 
ідентичність нації” розглядається автором як складова частина проце-
су перекладу, а саме декодування ментальної ідентичності визнається 
основною метою перекладу. В центрі уваги дослідниці опиняються 
українські та німецькі етнолексеми: міфологеми, міфологічні фітоні-
ми, політичні міфологеми та обрядова лексика. Основною пробле-
мою, на вирішення якої орієнтована дана дисертація, є обґрунтування 
необхідності у перекладача знань про специфіку ментальності носіїв 
тих мов, з якої та якою він здійснює переклад. У роботі також визна-
чено спільні та специфічні риси етнічної ментальності німців та укра-
їнців і запропоновано низку специфічних методів перекладу. 

Як і раніше, в центрі уваги багатьох дослідників залишається аме-
риканська література. Так, в роботі А.Леськів5 зроблено спробу ком-
плексного вивчення лінгвостилістичних засобів з метою створення 
комічного ефекту у конвенційній та неконвенційній американській 
прозі другої половини ХХ ст. Робота презентує свіжий погляд на 
школу “чорного гумору” у тісному взаємозв’язку світогляду, творчо-
го методу письменників з мовою їх творів. У дослідженні виявлено 
лексико-семантичні поля та фреймові блоки, в які об’єднується лекси-
ка творів “чорних гумористів”, та проаналізовано її стилістичне функ-
ціонування у художніх контекстах. Авторкою поглиблено теорію ко-
мічного та систематизовано нетрадиційне вживання мовностилістич-
них засобів для створення комічного ефекту. 

Активно продовжується опрацювання літературної спадщини аме-
риканських письменників минулого століття. Велику роль відіграє 
тут Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, зокрема нау-
кова діяльність доктора філологічних наук, професора Т.Н.Денисової. 
Одна з останніх робіт, яка була виконана під її керівництвом, – канди-



207 

датська дисертація О.Дубініної.6 Об’єктом дослідження стала проза та 
есеїстика письменника у повному обсязі. Хоча на Заході творчість 
письменника вивчається давно і різнобічно, на пострадянському прос-
торі існує незначна кількість робіт з цього питання. Тому робота 
О.Дубініної має важливе практичне значення, її результати можуть 
застосовуватися у курсах лекцій із сучасної зарубіжної літератури, 
спецкурсів з американської літератури й культури. Запропонований у 
дисертації теоретичний підхід також уможливлює спробу по-новому 
окреслити контекст американської літератури другої половини ХХ ст. 
та співвідношення між традиційним мейнстрімом і новітніми течіями. 

Вивчення літератури слов’янських народів також переживає сьо-
годні відчутні зміни, позбавляючись від ідеологічних нашарувань 
попередніх епох. Вкрай необхідним стає пошук нового прийнятного 
інструментарію для вивчення національних літератур у широкому 
культурному контексті. Робота Я.Кавушевської,7 виконана під керів-
ництвом доктора філологічних наук Г.М.Сиваченко, представляє як-
раз сучасний підхід до розв’язання проблем славістики як на теорети-
чному, так і на практичному рівнях. Дисертантка вперше в українсь-
кому літературознавстві представила лірику видатного болгарського 
символіста Дімчо Дебелянова. Новизна роботи видається очевидною, 
бо разом з тим це взагалі перша системна спроба комплексного роз-
гляду поезій автора у контексті болгарського та європейського симво-
лізму. Заслуговує на особливу увагу методологічно-теоретична база 
дослідження, яка представлена низкою сучасних та актуальних підхо-
дів. Дисертаційний матеріал вправно систематизований, що дає повне 
уявлення про загальнотеоретичні проблеми, пов’язані з онтологічни-
ми основами, ґенезою та критичним дискурсом символізму, його спі-
льні європейські рушії та національні особливості. З’ясовуючи поети-
кальні особливості лірики митця, дисертантка вписує її в широкі кон-
текстуальні рамки західно- та східноєвропейських літератур. Особли-
вої уваги заслуговує той факт, що, крім загальних характеристик, ав-
торка вдається до детального аналізу поетикальних особливостей тек-
стів Дебелянова, визначаючи основні мотиви через екзистенційні мо-
дулі, мотиви, топоси. Прикметно, що дисертант залучає широкий ілю-
стративний матеріал, включаючи до свого аналізу також воєнну ліри-
ку та досліджуючи проблеми взаємин особистості і колективу, що 
створює повне уявлення про творчу індивідуальність Д.Дебелянова. 

У збірнику Севастопольського Національного технічного універ-
ситету8 представлено науково-дослідницький матеріал з літературо-
знавства та лінгвістики. Більшість робіт присвячено різноманітним 
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аспектам функціонування сучасної американської літератури. Так, 
Г.Коломієць зосереджується на розгляді етичних та естетичних кате-
горій, притаманних кінематографу, та їх проявів у творчості 
Дж.Моррісона. Л.Казакова досліджує особливості структури роману 
Дж.Хеллера Closing Time (1994), який створювався на основі принци-
пу параболи. В статті Л.Гречухи розглядаються особливості методу 
“розрізання та складання”, запропоновані американським письменни-
ком-модерністом В.С.Берроузом для реанімації “набридлих літерату-
рних традицій”. Поетиці постмодерністської гри в романі Т.Пінчона 
“Crying of Lot 49” присвячено розробку О.Подмосковних. Художні 
особливості творчості Л.Ферлінгетті проаналізовано Л.Рагузіною. 
Цікавий матеріал щодо елементів індійської мініатюри та індійського 
танцю “катак” в оповіданні Б.Мухареджі “Видіння при дворі” запро-
поновано в розвідці Н.Бідасюк. О.Гон у своїй роботі презентує архітек-
турні особливості “Кантос” Е.Паунда. О.Дубініна розвиває ідею взає-
мозв’язку мистецтв на прикладі роману У.Стайрона “І підпалив цей 
дім”. Сюжетно-композиційні особливості роману Е.Берджеса 
“Заводний помаранч” розглянуто О.Ляшко.  

Теоретичні проблеми зародження і раннього розвитку феміністич-
ної критики в Сполучених Штатах в роботах Е.Шоуолтер проаналізова-
но О.Козловою. Специфіка літературно-критичного підходу С.Лангер, 
відомого американського філософа-літературознавця, знаходиться в 
центрі уваги Н.Абрамкіної. Основні ідеї й динаміка розвитку літератур-
ної теорії “школи читацької реакції” Стенлі Фіша розглянуто 
О.Шумською. Статтю Ю.Полікарпової присвячено семіотичній концепції 
одного з провідних американських літературознавців Р.Скоулза.  

Дві статті збірника присвячено актуальним теоретичним питан-
ням, які пов’язані з наратологією (І.Русскіх) та імагологією 
(В.Орєхов). Проблему авторського перекладу на матеріалі прози 
В.Набокова розглянуто О.Козловим.  

В розробках А.Малієнко, О.Авраменко та О.Максютенко презенто-
вано сучасний погляд на англійську літературу різних періодів, роз-
глянуто творчість А.Редкліфф, Ч.Лема, Ч.Діккенса, В.Теккерея та 
Л.Стерна. 

Лінгвістичні питання порушено в розробках наступних науковців. 
С.Пастухова аналізує контексти функціонування консекутиву thus у 
значенні інферентних формально-логічних висновків та імплікацій 
на матеріалі науково-технічних статей. Л.Абросимова, О.Асланян та 
В.Асланян зосередили увагу на особливостях граматичного матеріа-
лу оригінальних науково-технічних текстів французькою мовою з 
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метою їх подальшого використання для навчання читанню в немов-
них вузах. Формування мовної компетенції як актуальної проблеми 
лінгвістики потрапило до уваги Т.Смірнової. Лінгвокультурологічні 
особливості англомовних версій Біблії в діахронії розглянуто 
О.Михайловою.  

З огляду на амплітуду матеріалу збірник може стати в пригоді фа-
хівцям, аспірантам, студентам-філологам та широкому колу осіб, кого 
цікавлять сучасні проблеми літературознавства й лінгвістики.  

Цьогорічні збірники Чернівецького університету9 продовжують 
вже майже десятирічну традицію ознайомлення читацького наукового 
загалу з найновішими розробками українських вчених у галузях фо-
нетики, фоносемантики, лексичної семантики, фразеології, грамати-
ки, історії мови, лінгвістики тексту, когнітивної лінгвістики, перекла-
дознавства та літературознавства. 

Випуск 231 складається з двох розділів “Лексична семантика” та 
“Фонетика і фоносемантика”. У першому представлено роботи 
А.Агапій (“Особливості вживання та специфіка сполучуваності дієслів 
sagen, sprechen та redden у сучасній німецькій мові”), Ю.Кийка 
(“Сполучуваність лексико-семантичної групи дієслів переміщення з 
прийменниками в сучасній німецькій мові”), Г.Гіркової (“Семантична 
сполучуваність прислівників із дієсловами в сучасних німецьких пуб-
ліцистичних текстах”), Л.Лисейко (“Інвентаризація лексико-
семантичної групи іменників астральної символіки в німецькій мо-
ві”), А.Венгриновича (“Синонімія та морфологічний статус іменни-
ка”), В.Турчина (“Полісемія сучасних німецьких лексичних одиниць у 
молодіжній мовленнєвій комунікації”), О.Мельник та О.Огуйя 
(“Мовна картина світу крізь призму німецької казки: Інтерпретація 
прикметникового матеріалу до казок братів Грімм та 
Е.т.А.Гофмана”). Окремі питання лексичної семантики англійської 
мови розглянуто в розробках С.Баланюк (“Сполучуваність прикмет-
ників зі значенням “особливий” у сучасній англійській мові”), 
О.Павлишенко (“Стилометрична значимість частотного розподілу 
семантичних полів: на прикладі англомовної прози”) та 
О.Присяжнюк (“Особливості сучасної мовної ситуації у Великобри-
танії: варіативність та консерватизм британських діалектів”). Екстра-
лінгвістичні чинники нормалізації термінології проаналізовано у стат-
ті З.Куделько. Другий розділ представлено трьома розробками. В ро-
боті Н.Львової оприлюднено результати експериментального вивчен-
ня взаємозалежності між початковими приголосними сполученнями в 
сучасній англійській мові з певними семантичними групами. Стаття 
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має назву “Виявлення фонетико-семантичнитх зв’язків початкових 
приголосних сполучень англійської мови за допомогою компонентно-
го аналізу”. Інші розробки виконано із застосуванням порівняльного 
підходу. Це статті К.-Г.Беста “Частота букв у німецькій та англійсь-
кій мовах” та В.Кушнерика “Функціонування фоносемантичних явищ 
у германських та слов’янських фонологічних системах”. 

У віснику 232 у розділі “Загальне мовознавство” представлено 
дослідження В.Б’ялика “Лексичний квантор: епістемологія, онтоге-
нез, філогенез”, яке акцентує увагу на когнітивних аспектах лінгвіс-
тики. Однією з найважливіших питань цієї галузі автор вважає про-
блему відображення у свідомості людини цілісної картини світу, яка 
фіксується мовою. Дослідник зосереджує увагу на лексичних кванто-
рах як номінативних одиницях, виражених словом чи словосполучен-
ням, що співвідносяться з певними концептами у мовній картині сві-
ту. І.Задорожня та О.Зубач на матеріалі німецької мови запропонува-
ли такі дослідження з фразеології: “Виявлення фразеологічного 
зв’язку в лексичних біномах на зразок “прикметник оцінки + 
іменник” і “прикметник оцінки + ЛСП іменників” та відповідно 
“Висвітлення властивостей субституції колористичної фразеоло-
гії”. На матеріалі англійської мови І.Скрипник розглянула семантичні 
характеристики соматичних фразеологізмів зі значенням інтерперсо-
нальних відносин. Досить презентабельними виглядають розділи 
“Історія мови” та “Лінгвістика тексту”. У першому представлено 
розробки І.Буніятової, В.Михайленко, І.Трутяк, Т.Тупікової та 
І.Іваніної, у другому – Л.Бистрової та В.Левицького, О.Харченко, 
М.Столярової, О.Дмитрук, Т.Ляшенко, І.Осовської, Т.Джурюк, 
Л.Гікова, О.Коваленко і Т.Малик. У розділі “Фоносемантика” уклада-
чами запропоновано дві роботи. Перша з них – “До проблеми симво-
лічної значимості фонестем сучасної англійської та німецької 
мов” Н.Хамової, в якій дослідниця зосереджує увагу на універсально-
сті звукосимволізму у двох мовах, які вивчаються, розглядаючи 14 
фонестем сучасних англійської та німецької мов із застосуванням 
методу семантичного диференціалу. Друга робота – Н.Львової 
“Фонетико-семантичне дослідження трьох видів текстів” – стала 
органічним продовженням дослідження, опублікованого у попере-
дньому випуску “Вісника”, і мала на меті дослідити частоту вживан-
ня початкових приголосних сполучень в поезії, прозі та газетному 
стилі та виявити специфічні та загальні характеристики звукового 
складу цих текстів.  

Дослідження, вміщені у випуску 234, поділено на такі тематичні 
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групи: “Загальне мовознавство”, “Історія мови”, “Фоно-
семантика”, “Лексика і граматика”, “Когнітивна лінгвістика”, 
“Перекладознавство. Літературознавство. Лінгвістика тексту”. 
Загальним проблемам мовознавства присвячено статтю Р.Вацеби 
“Фазовість делімітації слів як основа класифікації частин мови”. 
Серед досліджень з історії мови знаходимо працю І.Буніятової 
“Граматичний статус сполучникових маркерів підрядності в дав-
ньогерманських мовах” та В.Нодь “Абсолютна інфінітивна конс-
трукція як диференційна ознака аргументованого мовлення (на 
матеріалі англійської мови ХІІ-ХІХ ст.)”. Розділ “Фоносемантика” 
знову ж представлено розробкою Н.Львової “Вимірювання фонетич-
ного значення тексту”, в якій дослідниця стверджує помилковість 
висновків про символічну функцію звуків тільки на основі їх високої 
частоти вживання у тексті: “треба, щоб фонетичне значення звука 
(або фоносполучення) відповідало конототивному або сигніфіка-
тивному значенню слова або тексту”. До розділу “Лексика і гра-
матика” увійшли дослідження: В.Б’ялик (“Кореляція лексичного 
квантора в тексті-джерелі та тексті-перекладі”), О.Огуй, 
К.Суржикова (“Застаріла лексика в лексикографічних джерелах: 
кількісні спостереження за БНРС та DUDEN”), О.Павлишенко 
(“Дослідження статистичної структури семантичних полів англій-
ської мови за допомогою пошукових веб-серверів”), І.Задорожня 
(“Аналіз сполучуваності у лексичних біномах на зразок 
“прислівник оцінки + дієслово” і “прислівник оцінки + ЛСП діє-
слів”), М.Турчин і В.Турчин (“Експресивна функція абревіатур су-
часної німецької мови та їх основні лексичні групи”), М.Лучак 
(“Проблема граматичних форм майбутнього часу та 
“майбутнього в минулому” в сучасній англійській мові”), 
І.Осовська (“Диференціація непрямої та імпліцитної відмови”). 
Проблеми когнітивної лінгвістики знаходяться в центрі уваги в дослі-
дженнях Т.Шваб (“Видозміна героїчної парадигми у середньоанг-
лійський період”) та Р.Пилипенко (“Концептуальна система прос-
тору в мові економіки”). Перекладознавчі аспекти досліджуються в 
роботах С.Кійко (“Українсько-німецькі “фальшиві друзі перекла-
дача”) і І.Сапожник (“Алгоритм перекладу англійських юридич-
них термінів українською мовою”). Літературознавчий аналіз худо-
жніх текстів презентовано у статтях П.Рихла (“Пауль Целан і румун-
ський сюрреалізм”), Т.Гавриліва (“Проблема ідентичності протаго-
ніста радіоп’єси Інґеборґ Бахманн “Мрії на продаж”) та Г.Теленько 
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і О.Лучика (“Кінець світу” Юри Зойфера як п’єса-застереження”). 
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