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намаганні встановити зв'язок між своїм твором та творами попередніх часів. 

Експліцитне або імпліцитне посилання на інший художній текст в межах 

іншого тексту уможливлює реалізацію авторського світобачення та задуму. 

 

ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ОБРАЗУ 

ЖІНКИ В АМЕРИКАНСЬКИХ ФОЛЬКЛОРНИХ ПІСНЯХ 

Дар’я САПРОНОВА 

Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент О.С. Лазарева 

Однією з актуальних проблем філософських, лінгвістичних та 

культурологічних наукових розвідок є гендерні дослідження та образність. До 

кола наукових інтересів  лінгвістів входять культурні та соціально-психологічні 

параметри, які обумовлюють стереотипні уявлення про чоловічі та жіночі 

якості, ієрархію жінок та чоловіків, ставлення суспільства до індивіда на основі 

гендерних відмінностей. Цей новий, проте перспективний, аспект осмислення 

фольклорних текстів привертає увагу лінгвістів.  

Актуальність даного дослідження зумовлена спрямуванням наукового 

пошуку на розкриття взаємозв’язку між культурою і мовою, який було втілено 

в американських фольклорних піснях. Жіночі образи в американському 

фольклорі привертали увагу таких мовознавців, як В.А. Дмитренко, 

Н.І. Панасенко, Л.В. Сазанович, О.В. Ткачик, проте образ молодої дівчини в 

американській фольклорній пісні не отримав належного висвітлення. 

Метою даної наукової розвідки є дослідження лінгвостилістичних засобів 

створення образу молодої дівчини в американських фольклорних текстах з 

урахуванням соціокультурного та історичного чинників. З цієї позиції 

актуальним стає виявлення лексичних та лінгвостилістичних засобів створення 

жіночих образів в американському фольклорі, а саме: як стилістичний арсенал 

може створити потрібні національно-етнічні стереотипи та відновити етапи 

еволюції жіночих образів в суспільстві.  

Краса дівчини в американських фольклорних текстах вербалізується 

низкою синонімів зі спільною семою «гарна» (beautiful, pretty, charming, lovely). 

Спільним для опорних слів-понять личко, тіло, руки дівчини у фольклорних 

текстах є атрибут «white» («Ten times he kissed her snowy white breast»). Для 

фольклорних пісень характерне порівняння lily-white та milky-white («She fell 

into deep despair by wringing of her milk-white hands»). Зіставлення 

поняття дівчина з квіткою мають на меті виділити загальну оцінну семантику 

образу гарної людини, передання її виняткової краси («the flower of the flock»).  

Наведені приклади свідчать про актуальність подальшого визначення 

лінгвостилістичних засобів, що беруть участь у створенні образу дівчини в 

американському фольклорі, та дослідження соціокультурних чинників впливу 

на створення образу дівчини  в американському фольклорі. 
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ФЕНОМЕН МОВНОЇ ГРИ У СУЧАСНОМУ РОЗГЛЯДІ 

Єлизавета СЕВЕРІЛОВА 

Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент О.В. Глотова  

Учені відзначають підвищення за останній час інтересу до такого 

лінгвістичного феномену як мовна гра. Термін «мовна гра» став одним з 

найпопулярніших термінів у мовознавстві наприкінці 20 – початку 21 століть.  

Вважається, що життя людства трактується як гра, а мова є її 

відображенням, багато лінгвістів розглядали мову як об’єкт гри. Одним з 

перших вивченням цього питання займався Л.Вітгенштейн.  

Л.Вітгенштейн знаходиться у групі вчених, хто розглядає мову як об’єкт 

гри, але й є інша група, що вивчає схожість між грою та мовою. Так наприклад, 

М.А. Кронгауз, стверджує що лише два типа діалога відповідають вимогам до 

ігор: флірт (жартівлива любовна гра) та допит (логічна гра).  

Саме тому, феномен мовної гри зацікавив вчених різноманітних 

напрямків – філософів, психологів, соціологів, лінгвокультурологів. Але вже у 

дослідженнях останніх років термін «мовна гра» отримав більш вузьке 

конкретне трактування, мовна гра – свідоме порушення норми. Тому одним з 

найпопулярніших поглядів є висловлювання В.З. Саннікова: «Мовна гра – це 

деяка мовна неправильність (або незвичайність) і, що особливо важливо, 

неправильність, усвідомлена митцем як свідомо допущена. При цьому слухач 

також повинен  розуміти, що це «навмисно так сказано», в іншому випадку він 

оцінює цей вираз просто як неправильність або неточність. Тобто, що раніше 

сприймалося як помилка, наприклад, невиправдане вживання прописної літери, 

сприймається не як порушення орфографічної норми, а як реалізація 

комунікативної норми, що визначається задачами певного тексту. 

Тому не дивно, що мовна гра стала широко розповсюдженою у засобах 

масової інформації й сама мова в ЗМІ має досить динамічний предмет 

дослідження, бо основна функція ЗМІ –  не просто донесення інформації, а 

донесення інформації на яку люди будуть звертати увагу. Також можна 

прослідкувати, що мовна гра завжди мала місце як у публіцистичному стилі, 

так й у художньому, у мові окремих письменників чи героїв їх творів, але ряд 

дослідників (Т.А.Грідіна, В.В. Санніков та ін.) вважають, що 

саме  наприкінці  20 століття й на початку 21 століття вона так яскраво 

відображується. 

Тому, не можна не погодитися, що мовна гра робить нашу мову 

багатогранною й «кольоровою», збагачуючи її й надаючи їй певного, іноді 


