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викликає «у свідомості реципієнта не тільки фактичну інформацію, а й 

пов'язані з ними різні переживання, емоції, усталені оцінки» [3, с.118]. 

Наведена класифікація прийомів, що використовуються в заголовках для 

залучення уваги читачів, в подальшому слiд доповнити і уточнити, проте вже 

цей перелік прийомів можна взяти за основу лiнгвiстичного аналізу заголовкiв 

медiйних текстiв. 
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ХУДОЖНЯ СВОЄРІДНІСТЬ ОКАЗІОНАЛЬНИХ АНТРОПОНІМІВ 

У БРИТАНСЬКІЙ КАЗЦІ 

Аліна ФІРСОВА 

Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент І.О. Подгурська  

Жанр сучасної британської чарівної казки тісно пов’язаний з актом 

авторської словотворчості, тому що нові концепти казкової картини світу 

потребують нових назв. Деякі з них набувають такої популярності, що 

закріплюються в мовній нормі і стають неологізмами. Інші не можуть бути 

репродуковані в іншому контексті і назавжди залишаються власно-авторськими 

оказіоналізмами. Їх використання в дитячій казці є дуже важливим, бо дає 

дитині розуміння словотворчих процесів, розвиває її творче мислення та 

активує увагу юного читача. 

Неологізми англійської мови є об’єктом наукових студій таких 

дослідників, як І.Арнольд, І.Гальперін, О.Єсперсен, М. Мостовий, Р. Фішер та 

інші. Більшість з них розрізняє три ступені оказіональної лексики: 1) слова 

стандартної будови потенційно-загального вжитку; 2) частково нестандартні 

новоутворення, що мають певні відхилення від правил будови слова, але їх 

інтерпретація не викликає труднощів; 3) абсолютно оказіональна лексика 

нестандартної будови, семантична інтерпретація якої є доволі ускладненою. 

Особливу увагу науковців привертає така група авторських новоутворень, 

як оказіональні антропоніми. Ім’я є важливим компонентом, що сприяє 

наповненню та розвитку особистісної характеристики персонажу. 
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Яковенко Н.С. характеризує оказіональні антропоніми як «імена більш насичені 

за змістом і емоційним навантаженням, ніж звичайні, загальновживані імена, 

але їх специфіка полягає в тому, що, обслуговуючи певний контекст, вони не 

претендують на те, щоб бути закріплені у мові і увійти в загальний вжиток».  

Під час вивчення оказіональних антропонімів звертають увагу на два 

аспекти:  

1) тип новотворення (розрізняють лексичні, семантичні, граматичні і 

фонетичні оказіональні слова і словосполучення, доволі частотним є 

змішаний тип оказіоналізмів); 

2) словотвірна модель (семантична деривація, афіксація, 

абревіація,словоскладання, конверсія та контамінація). 

Розуміння типу та моделі утворення оказіональних антропонімів є дуже 

важливим при виборі стратегії їх перекладу. Основна мета таких одиниць – 

стисла і влучна характеристика персонажу, зображення основних рис характеру 

та реалізація додаткового значення, позитивної, або, здебільшого, негативної, 

саркастичної конотації. Залучення різних типів і моделей оказіональної 

топоніміки сприяє відтворенню авторської суб’єктивності, збагаченню спектру 

емоцій від прочитаного. Саме тому, від того, які засоби перекладу власних імен 

фантастичного світу оберуть перекладачі (транскрипцію, калькування чи 

введення в мову перекладу варваризмів) залежить, яку картину уявного світу і 

які естетичні враження отримають читачі.  

 

ПОНЯТТЯ МОЖЛИВОГО СВІТУ І ЙОГО СЕМАНТИКА  

Марина ХАЛАВКА 

Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Ю.В. Невська 

Опис і аналіз категорії модальності як важливої частини висловлювання, 

яка відбиває відношення мовця до пропозиції, завжди посідали особливе місце 

в лінгвістичних дослідженнях. У сучасних логіко-філософських дослідженнях 

поняття можливого світу використовується у дещо зміненому вигляді 

порівняно з тим, як воно було викладено класиками філософії Г. Ляйбніцем, 

наприклад. Вчені 20 – 21 сторіччя націлені на побудову семантики модальної 

логіки. Створення такої семантики (або її варіантів), значною мірою спростила 

розуміння суті багатьох філософських проблем, з якими мала справу логічна 

розробка модальностей. Першість у цьому напрямку належить, у першу чергу, 

В. Квіну, С. Кангеру, Я. Хінтіці, С. Кріпке, Р. Монтег’ю та іншим вченим. 

Можливий світ – це «формальний і функціональний конструкт, який 

утілює в теорії наше звичайне уявлення про те, що будь-яка ситуація реального 

світу могла б бути іншою» (Зеленщиков 2014: 42). Людина постійно 

знаходиться у стані конструювання такого можливого світу, адже жодна з 

ментальних операцій – чи то роздуми, планування або пояснення – не можуть 

бути здійснені без контрфактичних припущень, тобто постійних конструювань 

альтернативних ситуацій. 


