
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

ЧЕРНИК МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА  

                                                                                     

 

 

 

 

УДК: 811.111'42'38:7.072.7(043.3) 

 

 
 

 

НОМІНАТИВНО-СТИЛІСТИЧНІ ТА КОМУНІКАТИВНО-ДИСКУРСИВНІ 

ПАРАМЕТРИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ФЕНОМЕНУ МИСТЕЦТВА  

(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ) 

 

 

 

Спеціальність 10.02.04 – германські мови 

 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата філологічних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя – 2018 



 

Дисертацією є рукопис. 

 

Роботу виконано на кафедрі германської філології Сумського державного 

університету Міністерства освіти і науки України. 

 

 

Науковий керівник:                           доктор філологічних наук, професор                      

Швачко Світлана Олексіївна,                                  
Сумський державний університет,  

професор кафедри германської філології 

 

 

Офіційні опоненти:                             доктор філологічних наук, професор                                

Єнікєєва Санія Маратівна, 

Запорізький національний університет, 

завідувач кафедри англійської філології 

 

 

кандидат філологічних наук 

Пільгуй Наталія Миколаївна, 

Національний технічний університет  

«Харківський політехнічний інститут», 

доцент кафедри ділової іноземної мови та перекладу 

 

 

 

Захист відбудеться 28 лютого 2018 року о 10-00 на засіданні спеціалізованої вченої 

ради К 17.051.02 в Запорізькому національному університеті за адресою: 69600,  

м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66-А, корпус 2, ауд. 224. 

 

  

З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Запорізького 

національного університету за адресою:  69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66-А, 

корпус 2. 

 

 

 

Автореферат розіслано 27 січня 2018 р. 

 

 

 

 

 

 

Учений секретар  

спеціалізованої вченої ради                                                  О.Л. Клименко 



1 
 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Тенденції розвитку сучасної лінгвістичної науки постулюють потребу вивчення 

мовних явищ у тісному взаємозв’язку з аналізом середовища їх актуалізації, 

об’єктивуючи номінативні та дискурсивно-комунікативні аспекти дослідження мови. 

Дискурс як простір становлення й реалізації мовної системи структурується за 

принципами побудови комунікації, що є інтегральним складником буття людини. Будучи 

багатоканальним явищем, комунікація реалізується за рахунок вербальних та 

невербальних засобів. Корпус невербаліки передбачає застосування позамовних 

елементів комунікації, які, крім немовних дій комунікантів, містять артефактні 

складники спілкування. Феномен мистецтва як форма й результат людської діяльності є 

потужним позамовним комунікативним засобом, що має потенціал естетичного, 

емотивного й інформативного впливу. 

Міждисциплінарна природа феномену мистецтва визначає плюралізм підходів до 

його дослідження в різних сферах гуманітарного знання. Особливості актуалізації 

феномену мистецтва з точки зору лінгвістичної науки відображені в працях вітчизняних і 

зарубіжних лінгвістів у таких аспектах: лінгвокультурологічному (О. О. Потебня, 

А. Вежбицька, В. А. Маслова, В. Г. Зінченко, Л. М. Мурзін), лінгвосеміотичному 

(Ю. М. Лотман, Ю. С. Степанов, С. Т. Махліна, Є. В. Назайкінський, Л. О. Кривцова, 

А. А. Керженова, О. Є. Бразговська, І. В. Даньшина, Н. Б. Мечковська), 

лінгвокогнітивному (B. C. Жидков, Н. Є. Малова, Н. В. Банькова, Н. Н. Грибова, 

О. П. Булатова), дискурсивному (Н. В. Близнюк, М. В. Козловська, С. О. Швачко), 

комунікативному (О. Ю. Солопанова, Н. А. Брильова, А. О. Щербакова, І. Г. Аганесова, 

Е. А. Єліна), лексичному (К. В. Каменєв, І. А. Радченко, А. В. Костюк, О. О. Ковальова, 

О. Г. Анісімова, Т. В. Суродейкіна), семантичному (Б. В. Асаф’єв, К. О. Шохов).  

Предметом окремої уваги дослідників є особливості інкорпорації феномену 

мистецтва в систему мови, що реалізуються на рівні вивчення інтермедіальності 

(О. П. Воробйова, Н. М. Миш’якова, А. Г. Сидорова, Н. В. Тішуніна, Н. В. Петрова, 

A. Квятковська), екфрасису (Л. М. Геллер, Е. В. Яценко, Т. Є. Некряч, Ю. В. Шатін, 

О. А. Барсукова) та синтезу мови й різних видів мистецтва (Н. С. Бочкарьова, 

Н. В. Лобкова, А. І. Мазаєв, О. Є. Махов, А. Флакер, T. Пехман).  

Огляд наукових праць засвідчує широкий інтерес лінгвістів до феномену 

мистецтва в різних сферах мовного знання. Проте вивчення номінативно-стилістичних та 

комунікативно-дискурсивних параметрів актуалізації феномену мистецтва в художніх 

текстах залишається малодослідженим і потребує застосування комплексного 

системного підходу із залученням методик комунікативного й дискурсивного аналізу, 

який дозволить розглянути механізми реалізації творів мистецтва в системі 

міжособистісної й міжкультурної комунікації. 

Актуальність дослідження визначається важливістю феномену мистецтва як 

елемента культури в системі гуманітарного знання, а також потребою системного 

вивчення його вербальної репрезентації з урахуванням комунікативної природи 

мистецьких реалій.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Проблематика 

дисертаційної роботи відповідає профілю досліджень, що здійснюються на кафедрі 

германської філології факультету іноземної філології та соціальних комунікацій 

Сумського державного університету в межах комплексної наукової теми “Когнітивно-

http://blogs.it-claim.ru/irinadanshina/author/irinadanshina/
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прагматична корелятивність семантичного простору мови” (номер державної реєстрації 

0115U005773). Тему дисертації затверджено (протокол № 1 від 31 серпня 2010 р.) та 

уточнено (протокол № 2 від 12 жовтня 2017 р.) на засіданні вченої ради Сумського 

державного університету. 

Мета дослідження полягає у виявленні номінативно-стилістичних та 

комунікативно-дискурсивних характеристик феномену мистецтва в англомовних 

художніх текстах. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

 уточнити зміст понять “мистецтво”, “номінація”, “дискурс”, “комунікація”, 

“мистецький дискурс”, “мистецька комунікативна ситуація”; 

 розробити комплексну методику аналізу феномену мистецтва в англомовних 

художніх текстах; 

 з’ясувати місце й роль феномену мистецтва як елемента культури в системі 

гуманітарних знань; 

 визначити основні аспекти інтертекстуальної інкорпорації феномену мистецтва в 

систему мови; 

 розглянути номінативні та стилістичні особливості актуалізації феномену 

мистецтва в англійській мові на прикладі лексико-семантичних груп музики та 

живопису; 

 проаналізувати актуалізацію твору мистецтва як повідомлення в комунікативній 

ситуації, фокусуючи увагу на його ролі, функціях, формах та етапах інтродукції в 

англомовних художніх текстах; 

 дослідити статусно-рольові характеристики учасників і умови спілкування в 

мистецькому дискурсі. 

Об’єктом дослідження є описи феномену мистецтва в англійській мові. 

Предмет дослідження – номінативно-стилістичні та комунікативно-дискурсивні 

аспекти їх актуалізації в англомовних художніх текстах. 

Матеріалом дослідження слугував корпус англомовних художніх текстів 

сучасних британських і американських письменників, із яких для дослідження методом 

суцільної вибірки було дібрано 2500 прикладів актуалізації феномену мистецтва в 

релевантних комунікативних ситуаціях.  

Теоретико-методологічна база дисертаційної праці ґрунтується на наукових 

доробках вітчизняних і зарубіжних вчених, присвячених вивченню дискурсології           

(Н. Д. Арутюнова, А. Д. Бєлова, Т. А. ван Дейк, С. М. Єнікєєва, С. О. Швачко,                  

Г. І. Приходько, Л. С. Піхтовнікова, І. С. Шевченко, В. С. Григор’єва, Т. Б. Самарська), 

текстології (Ю. М. Лотман, М. М. Бахтін, І. А. Бехта, І. Р. Гальперін, Л. І. Комарова, 

І. К. Кобякова, Н. Д. Галєєва), комунікативної лінгвістики (Ф. С. Бацевич, В. І. Карасик, 

В. Г. Зінченко), невербаліки (Г. В. Колшанський, Л. В. Солощук, І. І. Серякова, 

Т. О. Анохіна), лінгвокультурології (В. А. Маслова, Ю. М.  Лотман, Ю. С.  Степанов, 

М. Ф. Алефіренко, С. В. Волкова, І.  І. Тюрменко, Е. М. Верещагін, M. M. Закович), 

когнітивної лінгвістики (С. О. Жаботинська, А. М. Приходько, М. В. Піменова, 

Дж. Лакофф, Р. Джекендофф), семіотики (С. Т. Махліна).  

Методи дослідження. Вибір методів зумовлений когнітивно-комунікативним та 

дискурсивно-прагматичним підходами до мовних і мовленнєвих явищ, що, ґрунтуючись 

на загальнонаукових методах індукції, дедукції, аналізу, синтезу й спостереження, 

передбачають застосування таких методів лінгвістичного аналізу, як метод аналізу 
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словникових дефініцій (для уточнення лінгвістичних термінів і понять, окреслених темою 

дослідження), лінгвокультурологічний метод (для визначення статусу мистецтва як 

невід’ємного елемента культури в системі гуманітарних знань), компонентний аналіз 

(для дослідження структурної організації лексико-семантичного поля мистецтва), 

дистрибутивний аналіз (для виявлення основних принципів категоризації мікросистем 

лексико-семантичних груп лексико-семантичного поля мистецтва), контекстуальний 

аналіз (для дослідження статусно-рольових характеристик учасників спілкування в 

комплексі з усіма складниками комунікативної ситуації). 

На всіх етапах дослідження застосовувався метод таксономії для класифікації 

видів і функцій мистецтва, частиномовної репрезентації феномену мистецтва в 

англійській мові, а також таких дискурсивних маркерів, як учасники спілкування, час, 

простір, канали актуалізації мистецьких реалій та твір мистецтва як повідомлення в 

мистецькій комунікативній ситуації. 

Методологічною основою дослідження стали комунікативний (для аналізу 

загальних законів комунікації, структури мовного коду в процесах спілкування, взаємодії 

вербальних і невербальних засобів комунікації, етапів породження та сприйняття творів 

мистецтва в різних комунікативних умовах) та дискурсивний (для вивчення актуалізації 

феномену мистецтва в англомовних художніх текстах з урахуванням прагматичних, 

когнітивних, соціальних і культурних чинників) підходи. 

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що в ній на основі 

застосування комплексної методики вперше розкрито роль феномену мистецтва в 

міжособистісному та міжкультурному спілкуванні; досліджено засоби номінації 

мистецьких реалій в англійській мові у поєднанні з дескриптивними й предикативними 

одиницями; виявлено універсальні критерії актуалізації опису аудіальних і зображальних 

видів мистецтва; проаналізовано типи комунікантів та етапи інтродукції творів 

мистецтва в мистецькій комунікативній ситуації. 

Теоретичне значення дослідження визначається тим, що його результати та 

висновки є внеском у комунікативну й дискурсивну лінгвістику (окреслення основних 

рис і визначення елементів комунікації та дискурсу), лінгвокультурологію (визначення 

місця мистецтва як елемента культури в системі гуманітарних знань), лексикологію 

(аналіз основних засобів номінації, дескрипції та предикації мистецьких реалій в 

англійській мові), стилістику (дослідження об’єктних і суб’єктних особливостей 

стилістично маркованих номінацій мистецьких реалій).  

Практичне значення здобутих результатів дослідження полягає в можливості їх 

використання в навчальній роботі (у процесі викладання нормативних курсів із 

загального мовознавства, лексикології й стилістики англійської мови; для розроблення та 

впровадження спецкурсів із дискурсології, комунікативної лінгвістики й 

лінгвокультурології), у навчально-методичній роботі (для укладання навчальних і 

навчально-методичних посібників із зазначених дисциплін). Практичні здобутки 

дослідження можна застосовувати в культурології та мистецтвознавстві. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення й висновки дисертації 

пройшли апробацію на міжнародних наукових і науково-практичних конференціях: 

“Новые парадигмы и новые решения в когнитивной лингвистике” (Кемерово, 2013), 

“Мова – література – мистецтво: когнітивно-семіотичний інтерфейс” (Київ, 2014),  

“Іноземна філологія у XXI ст.” (Запоріжжя, 2014, 2016), “Филология, социология и 

культурология. Обсуждения современной науки” (Люблін, 2015), “Сучасні філологічні 
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студії: теоретична та прикладна лінгвістика” (Київ–Буча, 2016); на Українсько-російській 

школі-конференції молодих учених “Сучасні дослідження мови та літератури” (Донецьк, 

2014) та Міжнародному науково-практичному семінарі “Актуальні проблеми романо-

германської філології” (Луцьк, 2015), а також на щорічних звітних конференціях 

професорсько-викладацького складу Сумського державного університету (2010–2016).  

Публікації. Результати дисертаційної праці висвітлено в 13 публікаціях, із них 6 

статей – у фахових виданнях України, 3 – в іноземних виданнях. Загальний обсяг 

публікацій становить 5,03 друк. арк. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів із 

висновками до них, загальних висновків, списку використаних джерел (287 позицій). 

Загальний обсяг роботи – 264 сторінки, обсяг основного тексту – 236 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету й завдання, 

визначено об’єкт і предмет, окреслено матеріал і методи дослідження, визначено наукову 

новизну, теоретичне й практичне значення здобутих результатів, зазначено форми 

апробації та структуру роботи. 

У першому розділі “Теоретико-методологічні основи лінгвістичних досліджень 

феномену мистецтва” висвітлено основні теоретико-методологічні положення щодо 

лінгвістичної сутності досліджуваного об’єкта. На основі системного підходу визначено 

місце й роль мистецтва як елемента культури в системі гуманітарних знань, уточнено 

термінологічний апарат і базові поняття, необхідні для аналізу, розглянуто адгерентність 

функціонування мови та різних видів мистецтва, а також форми інтертекстуальної 

актуалізації феномену мистецтва в мові. У межах аналізу лінгвістичних аспектів 

досліджуваного феномену подано результати наукової розвідки щодо категоризації 

феномену мистецтва в мовній картині світу, номінативно-стилістичних аспектів 

семантизації його знакової природи, а також комунікативно-дискурсивних особливостей 

актуалізації як універсального позамовного засобу спілкування. 

Феномен мистецтва як елемент культури посідає важливе місце в системі 

гуманітарних знань, які, детермінуючи домінантну роль духовного начала й інтелекту в 

сучасному суспільстві, є засобом пошуку моральних і світоглядних орієнтирів, ідеалів та 

цілей людства. Будучи невід’ємним компонентом гуманітарних знань, культура 

визначається як сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених людством 

упродовж його існування. Як об’єкт вивчення комплексу гуманітарних наук 

(культурології, етнографії, культурної антропології, соціології, психології, історії) 

культура поєднує науку й освіту, мистецтво, мораль, світогляд.  

Важливим елементом духовної культури є мистецтво як художня творчість, 

специфічне упредметнення естетичного світу людини. Плюралізм підходів до 

визначення мистецтва зводиться до розуміння цього феномену як творчого відображення 

дійсності в художніх образах, що актуалізуються за допомогою діяльності, спрямованої 

на створення естетично-виражальних форм. Будучи феноменом культури, воно несе в 

собі смислове, інформаційне навантаження, потенціал інтерпретації матеріальної 

сутності знаків за допомогою адекватних конструкцій. 

Адгерентність функціонування мови та різних видів мистецтва як єдність спільних 

і відмінних рис є об’єктом уваги вчених із різних сфер гуманітарного знання. Мова 

розглядається не лише як засіб комунікації, а й як еталон динамічних процесів розвитку 
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людства, у яких мистецтво, будучи вторинною моделювальною системою й 

конструюючись за прикладом первинної природної мови, відіграє вагому роль. 

Основою адгерентності мови та мистецтва є тенденція до інтеграції наук, зокрема 

лінгвістики й мистецтвознавства, що базується на виявленні спільних рис досліджуваних 

систем: детермінації об’єкта і його елементів, знаковості та мовності, тобто наявності рис 

природної мови як певної знакової системи.  

Мова й мистецтво як форми людської свідомості й елементи культури мають низку 

гомогенних аспектів, що детермінують алгоритм аналізу спорідненості функціонування 

мови та мистецтва на основі визначення функцій культури: пізнавальної, інформативної, 

комунікативної, регулятивної, аксіологічної, світоглядної, виховної. Вони наявні в 

описах функцій як мови, так і мистецтва, що свідчить про їх адгерентність та 

одновекторну спрямованість цілей і завдань. Проте наявність функцій, властивих лише 

одній із аналізованих систем, свідчить про неможливість їх ототожнення. Зокрема, 

номінативною й мислетворчою функціями наділена лише мова. У свою чергу, 

гедоністична, сугестивна й компенсаторна функції характерні для мистецтва. Водночас, 

якщо вважати мову мистецтвом як результатом творчої діяльності людства, а мистецтво 

умовно приймати за мову, виражену відповідними знаками, то їх функціонування 

переплітається на образному рівні. 

Типологія видів мистецтва визначається його гетерогенною природою й 

диференціюється за такими критеріями: за кількістю використаних засобів (прості 

(живопис, скульптура, поезія, музика), складні, або синтетичні (балет, театр, кіно)); за 

співвідношенням твору мистецтва й реальності (образотворчі (реалістичний живопис, 

скульптура, фотографія), виразні (орнамент, музика)); за відношенням до простору й 

часу (просторові (образотворче мистецтво, скульптура, архітектура), часові (література, 

музика), просторово-часові (театр, кіно)); за часом виникнення (традиційні (поезія, 

танець, музика), нові (фотографія, кіно, телебачення, відео)); за рівнем застосування в 

побуті (прикладні (декоративно-прикладне мистецтво), витончені (музика, танець)).  

У дисертації увага фокусується на класифікації видів мистецтв за формою 

чуттєвого (сенсорного) сприйняття як пізнавального психічного процесу, що полягає у 

відображенні людиною предметів і явищ у сукупності всіх їх якостей за безпосередньої 

дії на органи чуття. Відповідно до провідного аналізатора, який бере участь у творенні 

перцептивного образу (за модальністю сприйняття), існує зорове, слухове, тактильне, 

смакове й нюхове (ольфакторне) сприйняття. Традиційно в класифікації мистецтв за цим 

критерієм репрезентуються лише перші два види сприйняття; відповідно мистецтво 

поділяють на слухове (музика, радіо), зорове (архітектура, скульптура, живопис, графіка, 

художня фотографія) та зорово-слухове (театр, кіно, відеографія). Дедалі більшої 

популярності набувають і форми мистецтва, в основі яких містяться інші види 

сприйняття, наприклад, мистецтво кулінарії (смакове сприйняття), мистецтво створення 

парфумів (нюхове (ольфакторне) сприйняття) та ін.  

У теорії мистецтвознавства зазначається, що кожен вид мистецтва має свою 

художню мову, яка створює художній образ. Наприклад, у літературі основним 

складником художньої мови є слово, у музиці – спеціально організовані звуки, у 

живописі – колір, за допомогою якого передаються об’єкти реальної або ірреальної 

дійсності. 

З-поміж видів мистецтва музика є найближчою до мовлення, адже вона відображає 

дійсність в емоційних переживаннях через особливі звуки, в основі яких – узагальнені 
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інтонації людської мови. Адгерентність мови й музики реалізується на рівні звукової та 

писемної репрезентації, а також особливостей їх лексичної й синтаксичної побудови. 

Ураховуючи різну знакову природу мови та живопису, говорити про їх адгерентність 

складніше. Точки дотику знаходимо, зважаючи на їх функційну спрямованість (мають 

потенціал емотивного та естетичного впливу) і правила сполучуваності.  

Інкорпоруючись у систему художнього тексту, описи творів мистецтва 

актуалізують поняття інтертекстуальності та інтермедіальності як двох споріднених 

явищ, що об’єктивують відтворення результатів творчої діяльності людини в 

художньому тексті через цитування, алюзії, ремінісценції тощо. Ця інкорпорація 

відбувається за прямими (на рівні безпосереднього вживання номінацій мистецьких 

реалій, що виражаються екфрасизацією та термінологізацією/детермінологізацією) і 

непрямими (за рахунок актуалізації імпліцитних асоціацій із феноменом мистецтва, які 

реалізуються за допомогою метафоризації, лейтмотивізації та імітації) векторами. 

 Гетерогенна природа мови й мистецтва зумовлює інтеграцію цих семіотичних 

систем, що виражається в спробах слова набути рис мистецтва й наділенні мистецтва 

ознаками розповідності шляхом експлікованої номінативної актуалізації мистецьких 

реалій, синтактико-композиційного та стилістичного наслідування, імітації форм, 

використання домінантних і контрапунктних мотивів як сюжетного стрижня та 

прихованих ознак мистецтва, що імплікуються й діють підсвідомо. У результаті 

об’єктивуються інтертекстуальні аспекти вербалізації феномену мистецтва в 

англомовних художніх текстах. 

Кожен вид мистецтва є семіотичною системою, в основу якої покладений 

багатовіковий досвід, культурне надбання як окремих націй, так і людства загалом. Мова 

мистецтва – невід’ємна частина концептуальної картини світу, що реалізується в мовній 

картині світу. У процесі сприйняття творів мистецтва з’являється концепт як образ, що 

здатен, просуваючись ступенями абстракції, поступово перетворюватися з чуттєвого 

невербального образу у власне мисленнєвий, який у подальшому може набувати 

вербальної форми. З огляду на суміжну ментальну природу створення й перцепції мовної 

та мистецької знакових систем, постає питання можливості перекладу різних видів 

мистецтва засобами мови. Якщо в базовому визначенні перекладу як процесу 

передавання мовленнєвого утворення однієї мови засобами іншої мови замінити поняття 

“мова” на “знакову систему”, одержимо таку дефініцію: переклад – це процес 

передавання інформації, вираженої за допомогою однієї знакової системи засобами іншої 

знакової системи. Попри те, що засоби вираження досліджуваних знакових систем 

досить різні, спроби таких інтерпретацій можливі. 

Номінативно-стилістичні параметри семантизації знакової природи мистецтва 

мають конвенціональний характер і реалізуються на рівні інтерпретації сприйняття 

творів мистецтва. В основу цих інтерпретацій покладені базова в теорії семіотики 

класифікація знаків Ч. Пірса, а також конвенціональний зв’язок музичних і живописних 

фігур із певними референтами на різних структурних рівнях музичної та живописної 

систем. 

Дискурс мистецтва в системі художнього дискурсу є формою об’єктивації змісту 

свідомості, що реалізується за допомогою художніх засобів мовою мистецтва за рахунок 

уживання номінативно-стилістичних засобів. Мистецтво, будучи невербальним за 

природою, належить до корпусу позамовних засобів комунікації, до якої відносять 

статусно-рольові характеристики учасників, умови й організацію спілкування. Автор 



7 
 

твору мистецтва як художнього тексту, створюючи нові форми, прагне наповнити своє 

невербальне повідомлення зрозумілим для реципієнта змістом, сподіваючись на його 

належність до певного соціального й ситуативного контексту. 

Транслюючи модель комунікації Р. Якобсона на мистецький дискурс, отримуємо 

схему мистецької комунікативної ситуації, зображену на рис. 1, згідно з якою роль 

адресанта виконує відправник, який виступає митцем (композитором, художником, 

скульптором та ін.) або репрезентатором (виконавцем, власником) твору мистецтва. Митець 

кодує вербалізовану ідею твору знаковими засобами певного виду мистецтва й 

матеріалізує її в художньому образі. Репрезентатор сприймає твір мистецтва, інтерпретує, 

передає реципієнтові засобами авторського немовного коду. Адресат (реципієнт) сприймає 

авторський немовний код в інтерпретації репрезентатора й декодує твір мистецтва.  

 
Мистецький контекст 

Невербальне повідомлення 
 

Адресант 

(митець/ 

репрезентатор) 

 
Адресат 

(реципієнт) 

 
Сенсорний контакт 

Немовний код 
 

Рисунок 1. Модель комунікації за допомогою твору мистецтва 

Процес спілкування за допомогою творів мистецтва  динамічний і складається з 

кількох етапів. Початковим етапом художнього спілкування є сприйняття світу митцем, 

що визначається зовнішніми та внутрішніми чинниками свідомості митця. У результаті 

цього сприйняття актуалізується наступний етап художнього спілкування – процес 

реалізації задуму митця, який втілюється в художньому образі. Завершальний етап 

художнього спілкування позначений віддаленням закінченого твору мистецтва від автора 

й переходом у сферу об’єктивації і проекції на реципієнта, який, у свою чергу, спрямовує 

сприйняту інформацію на навколишнє середовище. Твір мистецтва є засобом 

спілкування митця зі світом, втіленням художньої цінності як інтегральної ознаки 

мистецтва, яка поєднує моральні, естетичні, духовні та екзистенціальні цінності. 

Міждисциплінарна природа вивчення актуалізації феномену мистецтва в мові 

зумовила комплексний підхід до аналізу мистецьких комунікативних ситуацій із 

залученням загальнонаукових і лінгвістичних методів дослідження. Фокусуючись на 

комунікативно-дискурсивних аспектах буття мистецтва й засобах його актуалізації в 

мові, у дисертації увага зосереджена на комунікативно-прагматичній та когнітивно-

дискурсивній парадигмах.  

У другому розділі “Номінативно-стилістичні засоби актуалізації мистецьких 

реалій в англійській мові” встановлено особливості мовної актуалізації мистецьких 

реалій в англійській мові, виявлено семантичні аспекти досліджуваного поняття, 

проаналізовано структуру лексико-семантичного поля мистецтва в лексикографічних та 

художніх джерелах.  

В англійській мові феномен мистецтва актуалізується за допомогою номінативних 

та стилістичних засобів, що екстеріоризуються за рахунок уживання прямих і непрямих 

вербалізаторів мистецьких реалій у лексико-семантичному полі мистецтва в поєднанні з 

дескриптивними й предикативними маркерами.  

Прямі й непрямі номінації мистецьких реалій у лексико-семантичному полі 

мистецтва верифікуються в лексикографічних джерелах і художніх текстах, становлячи 
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ієрархічну структуру лексико-семантичного поля мистецтва, основою якого є архісема 

“art”. Номінації видів мистецтва детермінують лексико-семантичні групи, представлені 

такими лексемами, як music, painting, sculpture, architecture, theatre та ін. Кожна з цих 

лексико-семантичних груп має свої прикметні риси й складається з відповідних 

мікросистем, які вказують на жанр, спосіб репрезентації, засоби створення тощо. 

Зосередження в роботі на детальному аналізі музики та живопису зумовлене 

частотністю їх уживання в англомовних художніх текстах і розрізненою природою 

репрезентації, що значно впливає на їх семантичну віддаленість. Функційна 

спрямованість зазначених видів мистецтва визначається їх належністю до одного 

лексико-семантичного поля та підпорядкованістю архісемі “мистецтво”. 

Особливості вербалізації лексико-семантичного поля мистецтва фіксуються в 

лексикографічних джерелах і валоризуються в процесі спілкування, яке відображається в 

художніх текстах. Визначення поняття music у лексикографічних джерелах 

доповнюється посиланнями на словникові дефініції жанрової дистрибуції музичних 

творів (chamber music, country and western music, rock music, soul music), суміжних 

музичних реалій (beat, harmony, melody, note, rhythm, sing, tempo, tone, vocal) та колокацій 

за такими критеріями, як listening, playing, performing, recording. Дефініція лексеми 

picture в Oxford Advanced Learner’s Dictionary доповнюється посиланням на її 

синонімічний ряд (painting, drawing, portrait, print, sketch) та узагальнювальне 

визначення зазначених лексем: These are all words for a scene, person or thing that has been 

represented on paper by drawing, painting, etc. (OALD).  

До базових номінацій лексико-семантичної групи музики, що виражається 

лексемою music, належить синонімічний ряд із лексемами melody, tune, piece, note, song, 

tone, становлячи групу прямих номінацій поняття музики. Лексико-семантичне поле 

живопису репрезентується базовими номінаціями picture та painting і доповнюється 

синонімічним рядом лексем drawing, portrait, landscape, sketch. 

Непрямі номінації мистецьких реалій актуалізуються в процесі мовлення і не 

зафіксовані в лексикографічних джерелах. Вони декодуються на основі фонових знань 

реципієнта художнього твору з множини можливих смислів. Аналіз емпіричного 

матеріалу виявив такі критерії актуалізації творів мистецтва в англомовних художніх 

текстах: за назвою, жанром, автором/репрезентатором, способом репрезентації. 

Вербалізація твору мистецтва за назвою підлягає кількісній та якісній дистинкціям. 

За кількісними показниками їх поділяють на загальновживані (Symphony No.40), 

розгорнуті (Symphony No.40 in G minor), редуковані (Beethoven’s Ninth від Symphony No.9) 

й альтернативні (“the Choral” від Beethoven’s Symphony No.9). За якісними ознаками 

назви творів мистецтва корелюють із категоріями репрезентативності (вокальні, 

інструментальні (у музиці); живописні, фотографічні (у зображальному мистецтві)) й 

референтності (міметичні (A Groovy Kind of Love), неміметичні (drawing of Rupert)). 

За жанром вербалізація музичних творів реалізується в англомовних художніх 

текстах такими прямими номінаціями, як fugue, prelude, adagio, sonata, symphony, waltz, 

song, hymn, anthem, acid rock, indie crap. Жанрова репрезентація номінацій творів 

живопису експлікується такими прямими номінаціями: portrait, sketch, landscape, collage, 

poster, art deco, abstract art, pre-Raphaelites. 

Номінація феномену мистецтва за автором/репрезентатором класифікується за 

кількісними (індивідуальні та групові категорії виконавців) і якісними показниками 

(прямі номінації, власні назви). Індивідуальні репрезентатори виражаються прямими 
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(musician, composer, symphonist, singer, painter, artist), образними (maestro, virtuoso, two-

penny entertainer, genius, dreamer) номінаціями та власними назвами, які, у свою чергу, 

мають такі варіанти репрезентації: цілісне ім’я та прізвище (Rex Whistler), розосереджене 

ім’я та прізвище (“Frank? I never figured you for a Sinatra fan” (James)), лише ім’я 

(Aretha), лише прізвище (Puccini), сценічне ім’я, яке може бути співзвучним із реальним 

ім’ям (Katy Perry (Katheryn Elizabeth Hudson)) або утворюватися за іншими принципами 

(Moby (Richard Melville Hall)). Групові репрезентатори актуалізуються здебільшого в 

музиці (band, trio, orchestra, musicians, group of musicians, throng of musicians). У 

живописі випадки їх застосування в художніх текстах мають символічну природу 

емотивного та духовного єднання комунікантів і реалізуються дескриптивно (And then, 

for a moment, we drew together–a duet of lines and strokes (Talkington)) або за рахунок 

уживання номінації їх жанрової належності (Old Masters, Pre-Raphaelites). Особистість 

диригента знаходиться на периферії індивідуального та групового виконання музичних 

творів, адже він постає індивідуально, але актуалізує групове виконання. Номінація цієї 

категорії об’єктивується лексемами bandleader, conductor, band-master або експлікується 

з характерних невербальних дій героя, наприклад: A young man strolls onto the stage amid 

warm applause, turns to the band behind him and snaps his fingers (James). 

Засоби репрезентації творів мистецтва визначаються природою їх видів. Музика 

представлена інструментальними (piano, guitar, cello, violin) і технічними (playlist, 

earphones, surround-sound speakers) засобами репрезентації. Засоби репрезентації творів 

живопису вербалізуються за рахунок уживання лексем на позначення матеріалу 

(поверхня (canvas, paper), речовини (oil, watercolour, ink)), засобів (brush, easel, suitcase, 

sketchbook, portfolio) і техніки (line, stroke) їх створення.  

Номінація як основний засіб екстеріоризації лексико-семантичного поля мистецтва 

вживається у комбінації із дескриптивними та предикативними маркерами. 

Дескрипція творів мистецтва реалізується за допомогою лексичних конструкцій, 

основою яких є прямі й непрямі номінації феномену мистецтва в комбінації з 

дескрипторами, вираженими відповідними лексичними засобами.  

Прикметник як основний засіб дескриптивних процесів у мові в реченні виконує 

роль означення або предикативного члена. Зі структурної точки зору прикметники в ролі 

означення функціонують препозитивно (slow music, beautiful painting) й постпозитивно (a 

Francis Bacon painting, distorted and ethereal). Прикметник у ролі предикативного члена 

реалізується в таких конструкціях, як the pictures are fantastic; the paintings come out fine. 

На семантичній основі в ролі дескрипторів мистецьких реалій вживаються якісні та 

відносні прикметники.  

Якісні прикметники поділяють на оцінні (із семою ставлення до описуваного 

явища в мистецтві: genius-level music, stupid pictures, most brilliant work), емотивні 

(виражають емотивні характеристики твору мистецтва, що створюють відповідний вплив 

на реципієнта: cheerful tune, paintings became violent and tortured), естетичні 

(корелюють зі сприйняттям зовнішньої форми твору мистецтва: soft music, handsome 

portrait) та параметричні тематичні групи. Параметричні прикметники поділяють на 

універсальні (зі значенням дистанції (distant note), вартості (two-penny entertainer, a 

buckshee picture), часу (за сучасністю (contemporary work, early portraits) й порядковості 

(the same song, the next oil)) та дистинктивні (у музиці: зі значенням гучності (loud music, 

silent music), темпу (slow music, up-tempo music), ритмічності (throbbing music, lively 

rhythm), висоти звуку (lower and higher notes), інтенсивності (increasing staccato); у 
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живописі: на позначення кольору (crimson-curtained four-poster), яскравості (dark 

portraits), розміру (huge canvas) та обмеженості (framed picture)).  

Відносні прикметники в ролі дескрипторів реалій мистецтва представлені 

тематичними групами належності твору мистецтва до жанру (classical music, Abstract 

Expressionists), тематики (erotic paintings), засобу репрезентації (digital piano). 

Іменники в ролі дескрипторів вживаються препозитивно (у родовому відмінку: 

love’s music; кластерно: Rothko painting) і постпозитивно (із прийменниками of (a picture 

of Buckingham Palace) та by (huge oil by her long-term lover). На семантичній основі 

іменники як дескриптори феномену мистецтва виражають репрезентатора (Bach Marcello 

piece), жанр (indie rock music), назву (Night Music), засіб репрезентації (dreary organ 

music, oil painting), локацію репрезентації (street music, office paintings). 

Займенники в ролі дескрипторів мистецьких реалій вказують на їх ознаки, не 

називаючи їх. Присвійні займенники корелюють із належністю твору мистецтва до 

конкретного суб’єкта мистецької комунікативної ситуації (her notes, my office paintings). 

Сема означеності й неозначеності виражається відповідно вказівними (this music, those 

paintings by Yue Minjun) та неозначеними (some familiar tune, some Monet paintings) 

займенниками. Відсутність мистецьких реалій у мистецькій комунікативній ситуації 

виражається за допомогою заперечного займенника (no more Night Music, no sound). 

Числівники як дескриптори мистецьких реалій виконують функцію позначення їх 

кількості (cosmic swirl of a billion note, three paintings of peppers), порядку (Beethoven’s 

Ninth), розміру (two-foot-by-three-foot oil painting), часу (painting from the nineteenth 

century). Також були виявлені приклади вживання числівників у метафоричному значенні 

для дескрипції репрезентатора (two-penny entertainer, millennium’s Mozart). 

Для дескрипції феномену мистецтва застосовують одно- та багатокомпонентні 

конструкції. Багатокомпонентні конструкції виражаються як однією із зазначених частин 

мови, так і різними. Одночастиномовні багатокомпонентні дескриптивні конструкції 

актуалізуються однією частиною мови й на синтаксичному рівні виступають у ролі 

однорідних членів речення (melodic steady beat). Різночастиномовні багатокомпонентні 

конструкції здебільшого представлені комбінацією прислівника та прикметника, де 

прислівник виконує роль інтенсифікатора прикметника (achingly sorrowful music). 

Конструкції з компресованим описом твору мистецтва вживаються з метою дати 

детальний опис твору мистецтва без застосування розгорнутих нарацій. До них входять: 

номінація автора, виражена іменником у називному або родовому відмінку; якісний 

(оцінний, емотивний, естетичний, параметричний) або відносний прикметник; 

конструкція з прийменником of та іменником на позначення репрезентатора або об’єкта 

твору мистецтва; числівник на позначення дати створення твору мистецтва, його вартості 

або розміру. Компоненти в таких конструкціях можуть змінювати свої позиції та 

взаємозамінювати один одного. Наприклад, Galena’s charming portrait of Shrimpy, fussy 

John Singer Sargent painting from the nineteenth century, a two-foot-by-three-foot oil painting 

of Jesus (Park). 

Предикація мистецьких реалій, реалізуючись за рахунок уживання структурно-

смислової єдності суб’єкта й предиката як двох ключових компонентів висловлювання, на 

семантичній основі диференціюється за актантами та якісними характеристиками. 

За актантами виділяють дієслівні конструкції на позначення дії репрезентатора/ 

реципієнта на мистецьку реалію та дії мистецької реалії.  
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Дія репрезентатора/реципієнта на мистецьку реалію передбачає подальшу 

семантичну диференціацію дієслівних конструкцій: креативно-репрезентативна дія 

(виражає сему створення або відтворення твору мистецтва й вербалізується прямими та 

непрямими номінаціями). У музиці креативно-репрезентативна дія репрезентатора 

виражається прямими номінаціями to play та to sing залежно від засобу репрезентації, 

інструментального або вокального; універсальними лексичними одиницями із семою 

звучання, що можуть бути нейтральними (sound), експресивно забарвленими (jar, hum, 

murmur) та метафоризованими (to be in full swing); диферентними номінаціями залежно 

від виду музичного інструменту (фортепіано: дієслова із семою тактильного контакту з 

клавішами (press, tinker, drum); гітара: лексема strum, а також невербальні дії 

репрезентатора перед початком виконання музичного твору (to swing a strap over the 

shoulder, to begin to run fingers over the strings)). У живописі креативно-репрезентативна 

дія репрезентатора на твір мистецтва виражається прямими номінаціями to paint та to 

draw; контекстуальним синонімом copy; генералізованими предикатами типу do, take; 

метафорично: to go sufficiently deeply into landscapes, to immortalize); сенсорна дія 

(виражає сему сприйняття твору мистецтва засобами органів чуття і відповідно 

актуалізує дію залежно від виду мистецтва, аудіального (to listen, to hear) або візуального 

(дихотомія візуальної дії показувати/бачити: to see, to show, to squint, to gaze, to catch 

sight); перцептивно-емотивна дія (виражає емотивне сприйняття твору мистецтва, а 

також реакцію на нього за рахунок уживання таких лексем, як to like, to love, to turn 

attention, to amaze, to give a gasp of laughter); ментальна дія (містить сему впливу на твір 

мистецтва, пов’язаного з мисленнєвою діяльністю: to ignore, to check, to compare); 

позесивна дія (семантизує володіння творами мистецтва, актуалізуючи ситуації їх 

купівлі/продажу: to acquire, to collect, to sell, to enhance paintings/pictures); фізична дія 

(вживається на позначення фізичного впливу на мистецьку реалію й актуалізується на 

рівні матеріальних параметрів: to give, to download and install music, to cut the picture, to 

crack the paint, to take the picture straight back, to hang the painting).  

Дія мистецької реалії актуалізує прямий або непрямий вплив і семантизується за 

такими типами: екзистенціальна дія (виражає значення нейтрального існування твору 

мистецтва, констатуючи її наявність у певному контексті. Реалізуючись за допомогою 

дієслова to be, вона спрямована на передавання якісних (“What was that music?” I mumble 

almost inarticulately. “It’s called Spem In Alium, or the Forty Part Motet, by Thomas Tallis.” 

“It was… overwhelming.” (James)) та локаційних (On the walls there are paintings, everywhere 

(James)) параметрів мистецької реалії); репрезентативна дія (виражає процес відтворення 

твору мистецтва. Прямими номінаціями репрезентативної дії музичної мистецької реалії 

є дієслова to play та to sound. Непрямі номінації утворюються на основі таких сем: 

емотивно забарвленого звучання (to boom, to blare, to ring, to echo); руху, плинності (to 

swim, to drift, to thump); ритмічності (to pulse). Репрезентативна дія реалій зображального 

мистецтва обмежується експозиційною дією твору живопису, що виражається дієсловами to 

hung, to cover); інфлюентна дія (виражає вплив на реципієнта й реалізується за 

допомогою семи психологічного та фізичного впливу: to comfort, to capture one’s heart, to 

resonate, to bound, to take over, to take one’s breath away, to distract, to be obsessed). 

Критерії аналізу якісних характеристик предикації мистецьких реалій 

детермінуються природою виду мистецтва. 
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Континуальна природа музичних творів визначає актуалізацію їх дієслівної 

вербалізації із семою динамічності, мінливості. Ці чинники реалізуються за такими 

параметрами, як етап виконання музичного твору та зміна гучності.  

Прямими вербалізаторами дії на позначення початку музичного твору є дієслова to 

start і to begin, наприклад, Symphony No. 40 started to play (Elking). Непрямі номінації дії 

на позначення початку музичного твору реалізуються метафорично й актуалізуються 

семами раптовості (Symphony No. 40 resonated in my being (Elking)),  руху з метою 

наближення репрезентатора до музичного інструмента (I make my way to the piano 

(James)), заповнення простору за допомогою дієслова to fill у сполученні з іменниками-

вербалізаторами простору (Deep Purple filled the air (Elking)).  

Базовими вербалізаторами дії на позначення закінчення музичного твору є дієслова 

to stop, to finish, to end. Актантом виступає репрезентатор/реципієнт або твір мистецтва. 

Лексема stop означає раптове зупинення й вживається з такими прислівниками, як 

suddenly, unaccountably, наприклад, And then suddenly – the music stops (James). Вторинна 

номінація дії на позначення закінчення музичного твору виражається дієсловами to 

interrupt, to fade away, to swich off. Непрямі номінації закінчення музичного твору 

імплікуються в невербальних діях зі значенням залишання музичного інструмента або 

відсутності звуку, наприклад, Those kissed fingers on ivory keys make no sound (Elking). 

Дотичною дією до початку/закінчення музичного твору є дія на позначення зміни 

гучності. Зниження гучності виражається дієсловом to turn down, підвищення – to turn up. 

Підвищення гучності репрезентується також дієсловами reach та rise у поєднанні зі 

спеціальними термінами climax і crescendo, наприклад, to reach a climax; to rise in crescendo. 

Під час опису творів живопису, попри їх статичну природу,  уживаються дієслова 

із семою динамічності, виражаючи процес наближення або віддалення від твору 

живопису: Drawing closer, he realized the subject was Pandora's Box (Cooper). 

У ролі стилістично маркованих номінацій мистецькі реалії реалізуються як об’єкт 

та суб’єкт. Феномен мистецтва як об’єкт актуалізації стилістично маркованих номінацій 

вербалізується стилістичними засобами на різних рівнях мовної організації: 

фонетичному, лексико-семантичному та синтаксичному. Фонетичний рівень 

представлений такими стилістичними засобами, як ономатопея (boom-boom-whap, Oh 

Rosemar-ee) та внутрішня ритмізація (Rosaline. Rose. . . Rose! My darling Rose! (Elking)), 

що застосовуються здебільшого для опису музичних реалій. На лексико-семантичному 

рівні описи мистецьких реалій реалізуються за рахунок уживання метафори (music had 

become a tidal wave), персоніфікації (A breathtaking aria is playing on the music system, 

swirling round him, cocooning him, filling the room with a sweet, soulful sing (James)), 

порівняння (Her notes linger like the fresh scent of white roses on my body (Elking)), 

синекдохи (He glanced up at the Raphael, particularly at Hope, with her sweet soothing smile 

(Cooper)) та оксюморона (Beats of creation cascade through my body within a rising 

crescendo (Elking)). На синтаксичному рівні актуалізується вживання інверсії (But music I 

kept as a separate pleasure (Elking)) та синтаксичного паралелізму (Every song felt wrong 

and stupid. I felt wrong and stupid (Park)) для імітації зовнішньої форми творів мистецтва. 

Як суб’єкт актуалізації стилістично маркованих номінацій феномен мистецтва є засобом 

опису певних понять та ситуацій, що не належать до мистецького дискурсу, проте на 

метафоричному рівні зіставляються з мистецькими реаліями. Стилістичні засоби 

реалізуються за рахунок уживання лексем із лексико-семантичного поля мистецтва, які 

виконують роль метафор (the tune of guns, symphony of nostalgia, to orchestrate things, 
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increasing staccato of rain, to be a picture, to look at the whole landscape) і порівнянь (The oars 

moved like music (Talkington), Galena's voice was deep and husky like a cello played all its life in 

smoky nightclubs (Cooper), In fact, this apartment looks more like a gallery than a place to live 

(James)).  

У третьому розділі “Комунікативно-дискурсивні особливості опису творів 

мистецтва в англомовних художніх текстах” подано аналіз твору мистецтва як 

повідомлення в процесі спілкування, розглянуто статусно-рольові та часопросторові 

параметри мистецького дискурсу, визначено місце митця й реципієнта в мистецькій 

комунікативній ситуації, канали передавання повідомлення залежно від виду мистецтва 

та особливості реалізації фонових знань у процесі декодування творів мистецтва в 

англомовних художніх текстах. 

У мистецькій комунікативній ситуації функції повідомлення виконує твір 

мистецтва, який втілює думки й переживання митця у формі художнього образу. Аналіз 

твору мистецтва як повідомлення в комунікативній ситуації передбачає визначення 

ролі, функцій, форм та етапів їх інтродукції в площину художнього тексту. 

За роллю в процесі спілкування твори мистецтва актуалізуються як елемент 

контексту, об’єкт або суб’єкт комунікативної ситуації. Твір мистецтва в ролі елемента 

контексту комунікативної ситуації є фоном для розгортання подій, який реалізується на 

подієвому (виконання танцю, приготування їжі, заняття спортом, читання, подорож в 

автомобілі, облаштування інтер’єру та ін.: There’s nothing like music to cook by (James)) та 

ментальному (кохання, страждання, переживання, абстрагування: Granted, the lyrics and 

mood of half the songs are killing me: love, lust, angsty yearning, rage, desire, sadness (Park)) 

рівнях. Твір мистецтва як об’єкт комунікативної ситуації є своєрідною темою для інтеракції 

комунікантів. Ця роль актуалізується в ситуаціях перцепції/презентації твору мистецтва або 

розмови/роздумів про нього (I glance up at Christian, who is staring, transfixed, at each of 

the pictures in turn (James)). Дія твору мистецтва в ролі суб’єкта комунікативної ситуації 

передбачає його реалізацію як активного учасника комунікації й корелює з фізичним 

(Music blocks out everything: ankle pain, shaky legs, the cold, and most importantly, it prevents 

my mind from taking over (Park)) та психологічним (Alizarin and Jupiter were almost more 

obsessed with the Raphael than with their mother (Cooper)) впливом на реципієнта.  

На основі комбінації теоретичних та емпіричних спостережень було виявлено такі 

функції творів мистецтва в англомовних художніх текстах: комунікативну, когнітивну, 

інформативну, репрезентативну, ідеологічну, аксіологічну, виховну, регулятивну, 

креативну, естетичну, емотивну, сугестивну, фатичну, відволікальну, блокувальну. 

Форми інтродукції творів мистецтва в художній текст визначаються на основі 

типології екфрасису за обсягом (повна, згорнута, нульова), носієм/матеріалом 

(зображальне, аудіальне, синтетичне мистецтво), референтом (міметична, неміметична), 

нараторською належністю (монологічна, діалогічна), способом подачі (цілісна 

(реалізується в неперервній обмеженій частині тексту) або дискретна (переривчаста, 

розсіяна в певному просторі тексту, опис чергується із загальним ходом розповіді) та 

часом появи в тексті (первинна (трапляється вперше в тексті), вторинна (повторне 

вживання)), широтою трансльованої інформації (проста (опис одного твору мистецтва), 

зведена (опис мотивів кількох творів одного автора, школи, напряму), технічна (етос, 

ідеологія, декларація певного мистецького напряму)) і доповнюються параметрами 

ідентифікованості (ідентифікована, неідентифікована, частково ідентифікована) та 

емотивного забарвлення (позитивна, негативна, нейтральна). 
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Етапи інтродукції творів мистецтва в художній текст визначаються формою їх 

актуалізації. Згорнута й нульова форми актуалізації передбачають лише номінацію та 

коротку дескрипцію. У разі повної форми інтродукції твору мистецтва в художній текст 

автори вдаються до опису повного спектра етапів виконання творів мистецтва в 

комунікативній ситуації. Початковим етапом мистецької комунікативної ситуації є 

передінтродуктивний етап, що передує введенню твору мистецтва. На цьому етапі 

визначаються часопросторові параметри комунікативної ситуації, вводяться учасники 

спілкування, дається характеристика їх зовнішності й внутрішнього стану. Усі ці 

компоненти є передумовою й підґрунтям для введення твору мистецтва в процес 

спілкування. Наступним етапом мистецької комунікативної ситуації є інтродуктивний 

етап, на якому вводиться твір мистецтва в спілкування. Процедура інтродукції твору 

мистецтва передбачає опис таких складників, як форма, значення, характеристика твору 

мистецтва. На цьому ж етапі формуються емоції й враження від твору мистецтва, що 

вербалізуються в думках учасників спілкування або виражаються за рахунок опису 

невербальних компонентів спілкування. На постінтродуктивному етапі дається опис 

враження від твору мистецтва, яке реалізується на рівні вербальної та невербальної реакцій і 

може ставати поштовхом для початку обговорення сприйнятої інформації. Зазвичай після 

перцепції твору мистецтва йде опис невербальної реакції, що потім вербалізується.  

Важливою передумовою реалізації спілкування є наявність учасників 

комунікативної ситуації, адресанта й адресата. Статусно-рольові характеристики 

учасників спілкування містять аналіз кількісних і якісних параметрів актуалізації 

адресанта та адресата в мистецькій комунікативній ситуації. За кількісними параметрами 

адресанти (митець/репрезентатор) поділяються на індивідуальні та групові, наприклад, I 

played often, solo and in orchestra, with the Boston Symphony (Elking). За якісними 

показниками існують відкриті (орієнтуються на реципієнта: And he was playing me a song, 

a romantic song he’d picked out for me alone (Talkington)) та закриті (концентруються на 

внутрішньому стані митця: I sway by the Roland humming softly to myself (Elking)) 

адресанти. Передумовою появи твору мистецтва є відповідний емоційно-психологічний 

стан митця, який зумовлюється внутрішніми (думки, емоції, потреби митця, 

детерміновані внутрішнім станом, навіяні навколишнім середовищем) та зовнішніми 

(вплив оточуючих на митця, що виявляється в проханні, стимулюванні, настановах) 

чинниками. Типологія адресата (реципієнта) з точки зору кількості актуалізує 

індивідуальні (сприйняття твору мистецтва наодинці: And the Commissioner feels a 

presence: Wolfgang Amadeus Mozart. Symphony No. 40 in G minor plays from the corner by 

the fireplace (Elking)) та групові (спільне сприйняття твору мистецтва: The new messiah of 

music, and Harvard’s Mozart Man, is returning to play for America at the Lincoln Center 

tonight (Elking)) види перцепції твору мистецтва. Якісні характеристики передбачають 

залучення відкритих (для яких адресований твір мистецтва: I play for the little boy 

(Elking)) та закритих (які перебувають поза увагою репрезентатора: He’s concentrating, 

playing beautifully, lost in the melancholy of the music (James)) типів реципієнтів.  

Комунікація за допомогою творів мистецтва не є односпрямованою. Отримавши 

повідомлення за допомогою твору мистецтва, реципієнт у відповідь вербально або 

невербально реагує на нього. Враховуючи потужний потенціал емотивного впливу 

мистецтва, у фокусі дослідження опиняються психологічно-емоційний стан комунікантів 

та основні аспекти їх інтеракції за рахунок таких механізмів пізнання, як ідентифікація 

(спосіб пізнання співрозмовника, за якого реципієнт переймає на себе норми, цінності, 
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поведінку, смаки відправника: Richard Hall is a genius. Mozart reborn. His music can 

celebrate any life (Elking)), емпатія (емоційне відчуття або співчуття, спрямоване на 

співрозмовника, що реалізується через досягнення розуміння його внутрішнього стану: 

She could see the romantic tragedy being built around him—the love of his life, tragically 

killed before his very eyes the day after the wedding, and his musical search for refuge on the 

streets of New York, till England called out for his return (Elking)) й атракція (формування 

до співрозмовника стійкого позитивного відчуття, внаслідок чого виникають симпатія, 

прихильність: Yes, Amadeus had got some familiar tune playing in her mind. I wanted to hug 

her (Elking)).  

Умови спілкування в мистецькому дискурсі визначаються часопросторовими 

параметрами комунікативної ситуації та каналами передавання інформації за допомогою 

творів мистецтва.  

Поняття часу та простору як форми буття матерії – невід’ємні координати будь-

яких подій і явищ. Складниками аналізу часових аспектів актуалізації феномену 

мистецтва в художніх текстах є їх структура (лінійний, циклічний час), хронологізація 

(календарний, подієвий, перцептивний час), референція (описи подій минулого, 

теперішнього, майбутнього), девіації (ретроспекція, проспекція), роль (об’єкт опису, фон 

для подій). Просторові аспекти актуалізації феномену мистецтва реалізуються за 

такими параметрами, як тип (географічний, фізичний, психологічний, природний, 

антропогенний простір), структура (пустий/наповнений, відкритий/закритий простір), 

референція (індивідуальний, міжособистісний, публічний простір), масштаб (топоси, 

локуси), роль (об’єкт опису, фон для подій). У результаті аналізу ілюстративного 

матеріалу було виявлено такі специфічні критерії опису простору в мистецькій 

комунікативній ситуації: дистанція (далеко/близько), освітлення (світло/темно), 

інтенсивність (тихо/гучно, яскраво/тьмяно). 

Дослідження каналів передавання інформації має на меті визначення 

закономірностей опису творів мистецтва з огляду на їх знакову природу й відповідність 

зв’язку із засобами їх відтворення в художньому тексті. Сенсорна вербалізація феномену 

мистецтва часто не відповідає прямому сенсорному аналізатору, який детермінує 

сприйняття певного виду мистецтва, актуалізуючи описи творів мистецтва на основі 

гомогенної (передбачає відповідність між видом мистецтва й видом відчуття, вживаним 

для його опису) та гетерогенної (досягається за рахунок комбінації різних за природою 

аналізаторів) сенсорної медіальності. Існує моно- та полісенсоризація описів творів 

мистецтва. Моносенсоризація базується на вживанні одного із сенсорних аналізаторів, 

полісенсоризація актуалізує синтез різних видів сприйняття для передавання емотивно 

забарвлених характеристик твору мистецтва. Було виявлено приклади вживання усіх 

гетерогенних (відмінних від аудіального) видів відчуття для опису музичних творів: 

візуальне (A harmonious sliver of Night Music sparkled inside me (Elking)), тактильне (My 

sound bounced off ivy-clad walls. It was soft and harmonic, melting through the snowflakes 

with the warmth of a log fire in winter (Elking)), смакове (The car interior is filled with the 

sweetest, most magical music of two women singing (James)), нюхове (Her voice was so soft, 

so fragrant, so full of melody (James)). Під час опису творів живопису гетерогенні 

(відмінні від візуального) види відчуття застосовують рідше і вони мають метафоричний 

характер (If you unleash and add true emotion to your work, it will sing, Olivia! It will fly! 

(Talkington)). 



16 
 

Реалізація фонових знань у процесі декодування творів мистецтва в англомовних 

художніх текстах відбувається за конкретним твором мистецтва, загальною стилістикою 

творчості митця та характеристикою митця (зовнішність, біографічні дані). Референція 

до конкретного твору мистецтва передбачає номінацію його назви, що іноді 

доповнюється ім’ям автора та стислою характеристикою твору (Like Klimt’s famous 

lovers in The Kiss, we formed a single unit, as if we were wrapped in that same glistening 

golden robe, protected (Talkington)). Референція за загальною стилістикою творчості 

митця застосовується для передавання загальної атмосфери комунікативної ситуації і 

виражається за допомогою генералізованої номінації жанрової належності твору 

мистецтва (music, painting) та конкретного автора (This whole scene felt like something from 

a fussy John Singer Sargent painting from the nineteenth century (Talkington)). Референція 

до фонових знань за характеристикою митця здійснюється на основі його зовнішності, 

рис характеру або біографічних даних (He sat near me, working on his own piece. We were 

silent. Just being together and creating. We were Alfred Stieglitz and Georgia O’Keeffe. 

Jackson Pollock and Lee Krasner. Diego Rivera and Frida Kahlo without all the philandering 

and substance abuse (Talkington)). Декодування фонових знань забезпечує експлікацію 

характеристики зовнішності та внутрішнього стану учасників спілкування, а також опис 

загальної атмосфери комунікативної ситуації. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Феномен мистецтва як елемент культури в системі гуманітарних знань є засобом 

міжособистісної й міжкультурної комунікації, яка, реалізуючись за рахунок творчого 

відображення та відтворення дійсності в художніх образах, актуалізується за допомогою 

діяльності, спрямованої на створення естетично-виражальних форм. Із точки зору 

лінгвістичної актуалізації  феномену мистецтва проаналізовано категоризацію феномену 

мистецтва в мовній картині світу, знакову природу семантизації мистецьких реалій та 

комунікативно-дискурсивні особливості функціонування  мистецтва як універсального 

засобу спілкування. Мистецькі реалії інкорпоруються в художній текст на основі синтезу 

гетерогенних знакових систем мови та мистецтва, актуалізуючи інтертекстуальну 

реалізацію описів творів мистецтва.  

Актуалізація феномену мистецтва в англомовних художніх текстах досягається за 

рахунок уживання лексико-семантичних екстеріоризаторів мистецьких реалій. Лексико-

семантичні засоби верифікуються на рівні номінативно-стилістичних засобів у поєднанні 

із дескриптивними й предикативними маркерами, забезпечуючи експліцитну й 

імпліцитну вербалізацію мистецьких реалій. Стилістичні засоби об’єктивуються в ролі 

об’єкта та суб’єкта актуалізації феномену мистецтва, вживаючись як для опису 

мистецьких реалій, так і для опису немистецьких явищ за рахунок референції до понять 

із лексико-семантичної групи мистецтва.  

Дослідження комунікативно-дискурсивних особливостей опису творів мистецтва в 

англомовних художніх текстах проведене на рівні аналізу творів мистецтва як 

повідомлення в процесі спілкування, а також статусно-рольових та часопросторових 

характеристик мистецького дискурсу. Окрема увага приділена розгляду каналів 

передавання інформації в мистецькій комунікативній ситуації та реалізації фонових 

знань у процесі декодування творів мистецтва в англомовних художніх текстах. 
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Твір мистецтва як повідомлення в мистецькій комунікативній ситуації може 

виконувати різні ролі та функції, що об’єктивують його як повноцінний елемент 

спілкування. Залежно від авторської інтенції твори мистецтва вводяться в художній текст 

у різних формах, їх описи підлягають фрагментації за етапами інтродукції, що містять 

дескрипції як передінтродуктивних, так і постінтродуктивних подій у мистецькій 

комунікативній ситуації. Процес декодування творів мистецтва в англомовних художніх 

текстах передбачає апелювання до фонових знань реципієнта для адекватного 

сприйняття й інтерпретації авторських ідей та інтенцій. 

Статусно-рольові характеристики учасників і умови спілкування є інтегральними 

компонентами комунікативної ситуації в мистецькому дискурсі й реалізуються через 

призму особливостей перцепції творів мистецтва. Роль адресанта як відправника 

повідомлення, вираженого твором мистецтва, виконує митець (автор або репрезентатор). 

Відповідно роль адресата в мистецькій комунікативній ситуації виконує реципієнт твору 

мистецтва. Типологія комунікантів детермінується умовами спілкування, що 

визначаються часопросторовими характеристиками мистецької комунікативної ситуації, 

та каналами передавання повідомлення, які актуалізуються за гомо- та гетерогенними 

векторами сенсоризації мистецьких реалій. 

Декодування творів мистецтва в англомовних художніх текстах відбувається на 

основі реалізації фонових знань, що актуалізуються за конкретним твором мистецтва, 

загальною стилістикою творчості митця або за характеристикою митця (зовнішність, 

біографічні дані). Референція до фонових знань вживається для передавання як 

індивідуалізованих характеристик зовнішності та внутрішнього стану учасників 

спілкування, так і для опису загальної атмосфери комунікативної ситуації. 

Результати проведеного дослідження дозволяють окреслити перспективи 

подальшого комплексного аналізу феномену мистецтва як засобу невербальної 

комунікації, а також визначення особливостей функціонування мистецьких реалій у 

різних типах дискурсу. 
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Дисертацію присвячено комплексному аналізу номінативно-стилістичних та 

комунікативно-дискурсивних параметрів актуалізації феномену мистецтва в 

англомовних художніх текстах.  

У роботі розглянуто феномен мистецтва як елемент культури в системі 

гуманітарних знань, який функціонує в тісному взаємозв’язку з мовою і має потенціал 

естетичного, емотивного й інформативного впливу. Визначено механізми інкорпорації 

мистецьких реалій у художній текст, що актуалізують поняття інтермедіальності та 

екфрасису. Проаналізовано когнітивні, семіотичні й комунікативно-дискурсивні аспекти 

дослідження феномену мистецтва. Виявлено номінативні та стилістичні засоби 

екстеріоризації мистецьких реалій в англійській мові в поєднанні з дескриптивними й 

предикативними маркерами.  

Твір мистецтва розглянуто як  повідомлення в мистецькій комунікативній ситуації, 

проаналізовано його ролі, функції, форми й етапи інтродукції в англомовних художніх 

текстах. Розроблено класифікацію статусно-рольових характеристик учасників 

спілкування в мистецькому дискурсі за кількісними та якісними показниками, описано 

особливості інтеракції між репрезентатором і реципієнтом твору мистецтва. Проведено 

часопросторову параметризацію мистецького дискурсу на основі наявних класифікацій 

хронотопу, виокремлено домінантні аспекти реалізації феномену мистецтва в часі та 

просторі. Виявлено особливості функціонування каналів передавання інформації, що 

акумулюється у творах мистецтва й реалізується за гомо- та гетерогенними векторами 

сенсоризації мистецьких реалій. Проаналізовано основні аспекти реалізації фонових 

знань у процесі декодування творів мистецтва в англомовних художніх текстах. 

Ключові слова: мистецтво, номінація мистецьких реалій, мистецький дискурс, 

мистецька комунікативна ситуація, інтермедіальність, екфрасис, інтеракція, хронотоп, 

канали передавання інформації. 

 

АННОТАЦИЯ 

Черник М. В. Номинативно-стилистические и коммуникативно-дискурсивные 

параметры актуализации феномена искусства (на материале англоязычных 

художественных текстов). – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский национальный университет. 

– Запорожье, 2018. 

Диссертация посвящена комплексному анализу номинативно-стилистических и 

коммуникативно-дискурсивных параметров актуализации феномена искусства в 

англоязычных художественных текстах.  

В работе рассматривается феномен искусства как элемент культуры в системе 

гуманитарных знаний, функционирующий в тесной взаимосвяти с языком и имеющий 

потенциал эстетического, эмотивного и информативного влияния. Определены механизмы 

инкорпорации реалий искусства в художественный текст, актуализирующие понятия 

интермедиальности и экфрасиса. Проанализированы когнитивные, семиотические и 

коммуникативно-дискурсивные аспекты исследования феномена искусства. Выявлены 

номинативные и стилистические средства экстериоризации реалий искусства в 

английском языке в комбинации с дескриптивными и предикативными маркерами.  

Произведение искусства рассматривается как сообщение в коммуникативной 

ситуации искусства, проанализированы его роли, функции, формы и этапы интродукции 
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в англоязычных художественных текстах. Разработана классификация статусно-ролевых 

характеристик участников общения в дискурсе искусства по количественным и 

качественным показателям, описаны особенности интеракции между репрезентатором и 

реципиентом произведения искусства. Проведена временно-пространственная 

параметризация дискурса искусства на основе существующих классификаций хронотопа, 

выделены доминантные аспекты реализации феномена искусства во времени и 

пространстве. Выявлены особенности функционирования каналов передачи информации, 

аккумулирующейся в произведениях искусства и реализующейся по гомо- и 

гетерогенным векторам сенсоризации реалий искусства. Проанализированы основные 

аспекты реализации фоновых знаний в процессе декодирования произведений искусства 

в англоязычных художественных текстах. 

Ключевые слова: искусство, номинация реалий искусства, дискурс искусства, 

коммуникативная ситуация искусства, интермедиальность, экфрасис, интеракция, 

хронотоп, каналы передачи информации. 

 

SUMMARY 

Chernyk M. V. Nominative, Stylistic, Communicative and Discursive Parameters of 

Art Phenomenon Actualization (Based on English Literary Texts). – Manuscript.  

Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Speciality 10.02.04. – Germanic 

Languages. – Zaporizhzhia National University. – Zaporizhzhia, 2018. 

This thesis is devoted to complex analysis of nominative, stylistic, communicative and 

discursive parameters of art phenomenon actualization in English literary texts.  

The work considers art phenomenon as culture element in the system of humanities 

knowledge, functioning in close connection with language, and has a potential of aesthetic, 

emotional, and informative influence. The mechanisms of artistic realia incorporation into 

literary text are determined, actualizing the notion of intertextuality, which is realized by means 

of the use of ekfrasization, terminologization, determinologization, metaphorization, 

leitmotivization, and imitation. Linguistic aspects of art phenomenon actualization are analysed 

from the point of view of its categorization in language picture of the world, nominative and 

stylistic aspects of artistic realia semiotic semantization and its communicative and discursive 

peculiarities in language. The research deals with nominative and stylistic parameters of artistic 

realia in English, which are exteriorized due to the use of artistic realia nominations in lexico-

semantic field of art and their descriptive and predicative markers verbalization.  

Artwork is considered as message in artistic communicative situation on the basis of the 

analysis of its role, functions, forms, and introduction stages in English literary texts. Status and 

role characteristics of the communication participants in the artistic discourse are classified 

according to quantitative and qualitative parameters, the peculiarities of interaction between 

representator and recipient of the artwork are described. Time and space parameterization of the 

artistic discourse on the basis of the existing chronotope classifications is performed, dominant 

aspects of art phenomenon realization in time and space are distinguished. The peculiarities of 

artworks information channels functioning are revealed on the basis of homo- and 

heterogeneous vectors of artistic realia sensorization. The main aspects of background 

knowledge realization in the process of artworks decoding in English literary texts are analysed. 

Key words: art, artistic realia nomination, artistic discourse, artistic communicative 

situation, intermediality, ekfrasis, interaction, chronotope, information channels. 
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