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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.
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Семантика й логіка можливих світів стала дотичною до багатьох проблем
і лінгвістики зокрема. Тут окреслимо одну з них – проблему антиномії
відношення іменування (за термінологією Р. Карнапа). Вибір саме цієї
проблеми зумовлений тим, що у межах теорії можливих світів існують півні
розбіжності у поглядах учених на вибір вихідного погляду на роль і характер
поняття «вказівка на об’єкт». Це, в свою чергу, має безпосереднє відношення до
виділення двох основних типів модальності, які, у свою чергу, є зумовленими
«модусами існування» стану справ (обставин) існування у можливих світах.
Дж. Лайонс і Ф. Палмер увели в обіг терміни, які відбивають сенс
основної модальної опозиції: «епістемічна модальність» і «деонтична
модальність». Перша виражає ту чи іншу міру впевненості мовця в істинності
своїх слів, друга – волю мовця до виконавця дії. Найбільшу суперечку викликає
обсяг смислів деонтичної модальності, що ї становить актуальність об’єкту
дослідження смислів у можливому світі.
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ЗНАЧЕННЯ АУДИТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПІДГОТОВЦІ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Мавлюда ХУДАЙБЕРГАНОВА
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент О.О. Українська
Значення аудитивної компетентності (АК) значно зросло у зв'язку із
стрімким розвитком інформаційних технологій, завдяки яким користувачі
англійської мови (АМ) отримали доступ до більшої кількості інформаційних та
навчальних електронних он-лайн ресурсів: фільми, новини, презентації,
подкасти, навчальні посібники (tutorials) та ін. Окрім цього, студенти мають
додаткову можливість вправлятися у спілкуванні з носіями мови за допомогою
різноманітних месенджерів. Отже, новітні технології, зокрема інтернет,
надають тим, хто вивчає АМ, численні можливості для отримання інформації у
звуковій формі для професійних, освітніх та розважальних цілей.
У сучасній літературі з методики викладання іноземної мови існує велика
кількість визначень АК. Так, В.О. Цибанева вважає, що вона є здатністю і
готовністю до сприйняття та смислової переробки іншомовного повідомлення,
що сприймається на слух, що реалізуються за допомогою антиципації,
сприйняття мовного потоку, пам'яті, уяви, логічного мислення[2, c.75]. За
чинною програмою майбутні вчителі АМ за перший рік навчання мають
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