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УДК 81:1:81'25]:005.745
Ф-56
Філософія мови та нові тенденції в перекладознавстві й лінгвістиці:
збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції.
У 2 ч. Ч. 1 (227 с.). Київ, 2021.
У збірнику матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Філософія
мови та нові тенденції в перекладознавстві й лінгвістиці” розглянуто низку
актуальних питань, що стосуються теорії та методології лінгвофілософських студій,
філософських засад мовної освіти та лінгводидактики, нових тенденцій
в перекладознавстві та формуванні іншомовної компетенції, теорії і практики
наукового, технічного та художнього перекладу, перекладознавства і корпусної
лінгвістики, мовних контактів у контексті глобалізаційних процесів та
етнокультурних факторів міжкультурної комунікації, проблем когнітивної семантики
та когнітивного синтаксису, а також сучасних проблем і перспектив
лінгвопрагматики.

Редакційна колегія:
Голова редакційної колегії:
Леміш Н.Є., доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної

лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу.

Члени редакційної колегії:
Матвєєва С.А., доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри прикладної

лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу;
Маштакова Н.В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики,
порівняльного мовознавства та перекладу;
Орлова Ю.В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики,
порівняльного мовознавства та перекладу;
Сафононова Н.М., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної
лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу;
Вайноренє І.П., доктор філософії, доцент кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного
мовознавства та перекладу;
Кравченко О.В., старший викладач кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного
мовознавства та перекладу.

Відповідальний секретар:
Ломачевська І.В., лаборант кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства
та перекладу.

Друкується за рішенням кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного
мовознавства та перекладу факультету іноземної філології Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (протокол № 9 від
22.04.2021 р.).
Наукові роботи друкуються в авторській редакції.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КОНЦЕПТОСФЕРА ЗАГОЛОВКІВ
СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ БЕСТСЕЛЕРІВ
Заголовок як один з головних складників організації тексту неодноразово
ставав об’єктом мовознавчих досліджень. На слушну думку С. Суворової, він є
“стислою згорткою цілого твору” (Суворова, 2015). Будучи “квінтесенцією
тексту” (Лютая, 2008), заголовок є винятковою багатофункціональною
інформативною одиницею, яка має на меті не тільки стисло та влучно
репрезентувати основну мету повідомлення (Разинкина, 1989), встановивши
контакт з читачем, а й привернути увагу та викликати цікавість у адресата до
теми повідомлення (Коваленко, 2002). Таким чином, виконуючи роль
своєрідної реклами, заголовок є своєрідним орієнтиром для читача, основою
для прийняття читацького рішення про ознайомлення чи не ознайомлення
з твором (Яхонтова 2009). З огляду на той факт, що в епоху глобалізації
прагматична роль заголовка набула першочергової важливості, питання
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концептосфери заголовків сучасних англомовних бестселерів стає все більш
актуальним.
Метою нашої розвідки є вивчення національної концептосфери шляхом
аналізу базових концептів, що реалізуються в назвах бестселерів британських і
американських авторів задля виокремлення основних елементів їх шкали
цінностей.
У результаті нашого дослідження ми систематизували заголовки
бестселерів з урахуванням базових концептів, які реалізуються в їх складі.
Таким чином, можна виділити дві найбільш значущих концептосфери:
концептосфера “людина”, складова 57% від загального числа вибірки, і
концептосфера “навколишній світ” (43%).
Концептосфера “людина” містить її почуття, переживання, проблеми та
вчинки. В її межах можна виділити окремі концепти. Найпоширенішим
в нашому матеріалі є концепт “смерть” (17%): “Treachery in death” (J. D. Robb),
“This Side of the Grave” (Jeaniene Frost), “Dead or Alive” (Tom Clancy).
Номінативне поле аналізованого концепту також представлене лексемами,
пов’язаними з потойбічним світом (demon, hell, evil), наприклад: “Pale Demon”
(Kim Harrison), “Hell’s Corner” (David Baldacci), “Deliver Us from Evil” (David
Baldacci). Концепт “любов” (13%) є другим за частотністю: “Love You More”
(Lisa Gardner), “Love Wins” (Rob Bell), “Eat, Pray, Love” (Elizabeth Gilbert).
Наступним є концепт “сім’я” (10%): “Sisters” (Elizabeth Fishel), “Brother Odd”
(Dean Koontz), “The Paris Wife” (Paula McLain). Концепт “щастя” (7%) також
дуже поширений, але зустрічається значно рідше ніж “смерть”: “Happy Ever
After” (Nora Roberts), “The Pursuit of Happiness” (Douglas Kennedy). Загально
відомо, що тема щастя є однією з основоположних цілей практично всього
світового співтовариства. Далі представлений концепт “серце” (5%): “Heart of
the Matter” (Emily Giffin), “Your Heart Belongs to Me” (Dean Koontz), і концепт
“професія” (5%): “The Lincoln Lawyer” (Michael Connelly), “The Spy” (Clive
Cussler), що підтверджує той факт, що професійна реалізації та кар’єра
відіграють важливу роль в сучасному англомовному суспільстві.
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Концепт “магія / таємниця” (18%) є найчастотнішим у концептосфері
«навколишній світ»: “A Discovery of witches” (Deborah Harkness), “Known and
Unknown” (Donald Henry), “Remarkable creatures” (Tracy Chevalier). Людям
завжди не вистачає чудес в повсякденному житті, і тому незрозумілі явища з
незмінною постійністю привертають величезну увагу читачів. Другу позицію
посідає концепт “природа” (13%): “The Forgotten Garden” (Kate Morton), “The
Art of Racing in the Rain” (Garth Stein), “The Silent Sea” (Clive Cussler).
Наступним є концепт “тваринний світ” (12%): “Half Broke Horses” (Jeannette
Walls at Simon & Schuster), “Inside of a Dog” (Alexandra Horowitz), “Water for
Elephants” (Sara Gruen).
Висновки. Отже, в результаті виділення базових концептів, що
реалізуються в назвах бестселерів британських і американських авторів, ми
можемо зробити висновок про основні елементи шкали цінностей в цих
суспільствах. Так, для британців і американців дуже важливі сім’я і любов,
необхідна успішна професійна реалізація, їх цікавлять загадкові та містичні
явища, тема природи і проблеми навколишнього світу є також одними
з головних концептосфер заголовків сучасних англомовних бестселерів.
Перспективними та плідними видаються вектори аналізу спрямовані на
подальші

ґрунтовні

дослідження

концептосфер

заголовків

сучасних

англомовних бестселерів.
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СЛОГАНИ УКРАЇНСЬКИХ ТА КИТАЙСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ
У ЛІНГВОКУЛЬТУРНОМУ ВИМІРІ
Освіта є важливою соціальною сферою в житті кожної розвиненої
суспільної формації. Це основа інтелектуального, духовного, фізичного і
культурного розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства,
а загалом – запорука майбутнього держави. Україна та Китай по-різному
провадять освітню діяльність, проте вона однаково підлягає усім суспільнополітичним глобалізаційним процесам, що відбуваються у світовій спільноті.
Розвиток

ринкових

відносин,

розширення

освітнього

простору

навчальних закладів, їхня інтеграція в єдине світове середовище, бурхливий
розвиток форм дистанційного навчання зумовив розширення сфери освітніх
послуг, а відповідно й

активізацію рекламної діяльності. Дослідження

рекламного тексту у сфері освіти стосується, серед інших видів (проспектів,
буклетів, рекламних плакатів, оголошень), і слоганів закладів вищої освіти, які є
важливою частиною логосистеми корпоративної реклами. Особлива роль таких
слоганів, порівняно з товарними, специфічний об’єкт позиціонування,
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