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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Британська казкова традиція містить багату 

спадщину фольклорних образів, народного гумору, незвичайних пригод, 

чарівних подій. Вона бере початок у кельтській міфології й разом з тим 

пов'язана численнними нитками спорідннення з європейнським фольклонром. За 

час самостінйного існуванння британснькі казки стали носіями націонанльної 

самосвіндомості, своєріднним узагальнненням британснького духу й образа 

думки. Поетичнне сприйнянття світу, особливності мови, моральнні ідеали 

багатьонх поколіннь англійсньких письменнників і поетів виховувналися саме 

британсньким фолькло нром – образнинм, ліричнинм, безтурбнотним, веселий і 

шляхетнний у своїй простотні; особливна роль у цьому процесі належитнь 

народнинм казкам. 

Казка є найбільнш поширенним видом усної народнонї творчоснті з 

домінаннтною естетичнною функцієню, яка відрізнняє її від інших усних 

оповіданнь, де головноню виступанє інформантивна функція. Казка – це символ 

культурни, твір, колектинвно створенний певною нацією, в якому відобранжено її 

духовнинй стан, моральнність, звичаї і традицінї [4, с. 8]; це спосіб 

функціоннування фольклонрної культурни в різні історичнні періоди, 

усвідомнлення специфі нки націонанльного розумінння навколиншньої дійсноснті, 

духовнинх цінностней народу, історії, традицінй, віруваннь та ідеалів [17, с. 89]. 

Казка була об’єктом досліджнення багатьонх вчених. Особливну увагу 

вивченнню лінгвокнультурних особливностей текстів англійсньких казок 

приділянли В.Я. Проп, І.В. Арнольд, А.П. Єфімов; специфі нку структунрно-

семантичної організнації художньного тексту британснької літератнурної казки 

вивчали Ю.А. Лотман, І.Ю. Мауткінна, Є.Д. Нефьодонва; когнітинвно-

дискурсивні особливності лексики англійснької побутовної казки досліджнувала 

Ю.В. Мамоновна; лінгвоснтилістичні особлив ності чарівнонї англійснької казки 

висвітлнювалися в роботах Є.Р. Корнієннко; англійснькі казки в 
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етноліннгвістичному аспекті розгляднала О.О. Плахова; англомо нвний казковинй 

дискурс аналізунвала Н.А. Акименкно; гендернну концептносферу британснького 

казковонго дискурсну характенризувала М.В. Дьоміна. Однак, незважанючи на 

велику кількіснть досліднників, поняття дискурсну є багатовнимірним явищем, 

тому нині існує ще чимало питань, пов’язаних з англомонвним казковинм 

дискурсном, що не досліджнені повною мірою. 

Одним з таких питань виступанє розгляд англомонвного казковонго 

дискурсну у контекснті лінгвокнультури. 

Виходячи із вищезазнначеного, метою нашої роботи є досліджнення 

англомонвного казковонго дискурсну на прикладні англійсньких літератнурних 

казок.  

Із поставлненої мети ми можемо сформувнати наступнні завданння: 

• Розібратися у основнинх поняттянх («дискурс», «казка», «дискурс 

англомонвної казки» тощо) 

• З’ясувати специфі нку стилю англомонвної казки 

• Дослідити види та типи казок 

• Проаналізувати композинційну побудовну англомонвних казок 

• Знайти характенрні мовні засоби створенння імен казковинх 

персонанжів 

• Описати лінгвокнультурний простір англійснької літератнурної казки 

• Порівняти англійсньку та українсньку казку, знайти спільне та різне 

• Виділити специфінку перекланду українсньких народнинх казок 

англійснькою мовою 

• Показати особливності стилістничних засобів та емоційнного 

забарвлнення лексики українсньких та англомонвних казок 

Об’єктом досліджнення виступанє дискурс англомонвної казки. 

Предметом досліджнення є лінгвокнультурні особливності дискурсну 

англомонвної казки. 
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Методи нашого досліджнення – теоретинчні (аналіз, синтез та 

узагальннення) та практичнний метод аналізу літератнури.  

Наукова новизна одержанних результнатів полягає в розширеннні 

поняття лінгвокнультурного дискурсну англомонвної казки. Також, у роботі 

присутнній новітнінй розгляд українсньких народнинх казок в англомонвній 

інтерпрнетації з виділеннням нових елементнів. 

Практичне значенння одержанних результнатів заключанється в тому, що 

напрацьновані в роботі матеріанли, можна викориснтовувати як під час 

лекційнних виступінв викладанчаів, так і доповнинти ними науковинй доробок 

праць в напрямкну вивченння англомонвних казок.  

Склад дипломнної роботи. Робота складаєнться із вступу, трьох розділінв, 

загальнних висновкнів та списку викориснтаних джерел. Обсяг роботи становинть 

60 сторіно нк. 
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РОЗДІЛ 1 ДИСКУРС АНГЛОМОнВНОЇ КАЗКИ 

 

 

1.1. Змістове наповненння терміну «дискурс англомонвної казки» 

 

В останні роки, коли розвитонк комунікнативної лінгвіснтики довів 

необхіднність міждисцниплінарного синтезу ідей, розроблнених у мовознанвстві, 

соціолонгії, психоло нгії, етногранфії, фольклонристиці, філософнії та 

культурнології, термін «дискурс» вийшов за межі лінгвіснтики тексту. Для 

всебічнного аналізу процесу спілкувнання, зокрема й фольклонрного, 

комунікнативної взаємоднії індивіднуумів уже недостантньо вивченння лише мови 

як системи знаків. У межах цього напрямкну досліджнується мовна взаємоднія 

адресаннта й адресатна, а не лише висловлнювання окремогно суб’єкта. 

В першу чергу зауважинмо, що натепер не існує єдиного визначенння 

поняття «дискурс», що охоплює всі контекснти його вживанння. Ф.С. Бацевич 

визначанє дискурс як «сукупність мовленннєво-мисленнєвих дій комунікнантів, 

пов’язаних з пізнаннням, осмисленнням і презентнацією світу адресаннта 

слухаченм» [7, с. 138]. Н.Д. Арутюнонва трактує його як «зв’язний текст у 

сукупнонсті з екстралнінгвістичними – прагматничними, соціокунльтурними, 

психолонгічними та іншими чинниканми; текст, який розгляднається в аспекті 

подій» [5, с. 136]. Ю.Н. Караулонв і В.В. Петров висловюнють схожі погляди і 

характенризують дискурс як складне комунікнативне явище, що включає, окрім 

тексту, ще й екстралнінгвістичні фактори (знання о світі, думки, установни, цілі 

адресатна), необхіднні для розумінння змісту тексту [15, с. 8]. Таким чином, 

викориснтання дискурс нивного підходу дозволянє виявити сукупнінсть знань, 

віруваннь, уявлень, розуміннь, відобранжених у народнинх казках.  

Водночас слід зазначинти, що поняття «дискурс» від часу свого 

виникненння зазнало певних змін. Якщо на початку 70-х років ХХ ст. дискурс 

трактувнали як послідонвність мовних актів, зв’язний текст, усна розмовнна 

форма тексту, діалог, група висловлнювань, пов’язаних між собою за змістом, 
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то сучасна лінгвіс нтика дає дискурс ну таке визначенння – «складне 

комунікнативне явище, що містить крім тексту ще й екстралнінгвістичні 

фактори (знання про світ, думки, настанонви, мету адресан нта), необхіднні для 

розумінння цього тексту» [11]. Становлнячи передовнсім мовний потік, мову в її 

постійнному русі, що вбирає в себе все розмаїтнтя історичнної епохи, 

індивіднуальних і соціальнних особлив ностей комунікнантів та тієї 

комунікнативної ситуацінї, в якій відбуванється спілкувнання, дискурс стає 

відобранженням націонанльного менталі нтету й культурни (національної, 

загальнної та індивіднуальної) у всіх її проявах [36]. 

Будь-який фольклонрний жанр передаєнться за традицінєю у формі усного 

дискурсну. Він неминучне зазнає певних змін, щоразу знову створюєнться в 

процесі виконанння, поки не потрапинть у простір автентинчного запису. Казкар, 

що виконав її, був «автором», і в тексті відбивсня конкретнний момент історії. 

Тому кожен записанний казковинй текст є унікальнним і неповтонрним. 

Конкретнне втіленння казковонго дискурс ну демонстнрує природнну мову-

імпровізацію в теперішнньому часі або таку, що вже мала місце в певний 

момент у ситуацінї з учасникнами спілкувнання – оповіданчами-інформаторами 

та збирачанми, які фіксуютнь реальне комунікнативне викориснтання казковонї 

мови в процесі виконанння. Розгляднаючи подієвинй аспект, реалізанцію 

комунікнативного процесу, що належитнь уже до сфери минулогно, дослід- 86 

ники [2, 10] відзнач нають варіатинвність фіксованних словеснних форм того 

самого мовотво нрчого процесу в різних оповіданчів і незворонтність часу для 

відновлнення втраченної в процесі засвоєнння мовної інформанції, оскількни існує 

тенденцнія до запам’ятовування лише макростнруктур сприйнянтої інформанції, 

що є складовною частиноню казковонго дискурсну. Так, до серединни XIX ст. 

незаписнані казки Британсньких островінв, що становинли близько двох тисяч 

самостінйних сюжетів, на сьогоднні вже неможлинво відновинти [3]. 

Важливо розгляннути поняття «казковий дискурсн», який є стрижненвим 

поняттянм нашого досліджнення. Казковинй дискурс, як і сам дискурс, 

визначанється по-різному. Це пов’язано як із складнінстю і багатознначністю 
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поняття «дискурс», так і з прагматничними установнками авторів. Так, у роботі 

Ю.В. Мамоновної тексти казок розгляднається як певний тип дискурсну з метою 

виявленння провіднних концептнів англійснької побутовної казки. Відповіндно, 

казковинй дискурс розумієнться автором утилітанрно, як «джерело культурнно-

аксіологічної інформа нції, вираженної лексичнними засобамни, концептнуальна 

організнація яких вивчаєтнься» [24, с. 64]. У дисертанційному досліджненні Н.А. 

Акименкно казковинй дискурс інтерпрнетується як «активне середовнище 

реалізанції специфінчних параметнрів категорнії казковонсті, що вербалінзується на 

різних рівнях мовної структунри» [2, с. 4]. У роботах О.О. Плаховонї казковинй 

дискурс визначанється як складне лінгвоснеміотичне утворенння, продукт 

мовленннєво-мисленнєвого процесу колекст нивної мовної особистності, який 

реалізунється в різножаннрових творах народнонї творчоснті в сукупнонсті з 

екстралнінгвістичними факторанми [32, с. 11-12]. 

Казковий дискурс подає смисловні конотацнії як такі, що формуютнь його 

семантинчний потенцінал, впливаюнть на смисловні компоненнти та специфінкують 

дискурснивні ситуацінї. Смисловні компоненнти є елементнами інформанційної 

системи, яка містить відомоснті про потенцінйно можливі казкові ситуаці нї. 

Учасникни ситуацінї, інакше кажучи інформантори, добираюнчи необхіднні 

елементни з інформанційної системи, конструнюють безпосенредньо дискурснивні 

ситуацінї [21] 

В англійснькій мові існують 2 терміни для позначенння казки: fairy tale – 

чарівна казка і folk tale – народна казка [29]. На думку американнських і 

західнонєвропейських досліднників, найважлнивішою властивністю казки як folk 

tale є усна сфера побутувнання, що є, з одного боку, обумовлненим 

домінуюнчими у зарубіжнній фолькло нристиці критеріням належнонсті твору до 

народнонї культурни (ненавмисність створенння та усна форма існуванння), а, з 

іншого боку, характенром розвитк ну даного жанру на певному 

етнокулньтурному грунті (R.M. Dorson, A. Dundes, W. Harmon, S.H. Holmans, 

F.L. Utley). Folk tale – це усні розповінді, до яких відносянться легенди, 

небилицні, історії про собак-примар, фей, привидінв, велетнінв, демонів, 
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драконінв, відьом, історії про чоловікнів і дружин, господанрів і слуг [39]. 

Відповіндно термін folk tale викориснтовується відноснно різножаннрових у 

традицінйному розуміннні народнинх текстів (казок різних видів, місцевинх 

переказнів, легенд) і в плані змісту є тотожнинм казковонму дискурсну в його 

текстовній репрезеннтації. [32, с. 12]. 

Розглянемо англійсньку folk tale більш детальнно. Англійснька казка, як за 

своїм змістом, так і за своєю структунрою відрізнняється від слов'янської. Для 

неї характенрна вільнішна незакіннчена структунрно-композиційна організнація, 

яка зближує її з легендоню. В англійснькій казці можуть виявитинся фантастничні 

герої, а також такі стороннні елементни, як лінгвіснтичні етюди, етногранфічні та 

культурнологічні замальонвки, уривки з поем, балад і пісень. Міфологнічні 

персонанжі грають у ній значну роль порівнянно з традицінйними казковинми 

істотамни, що предста нвляють світ чудес [37].  

 

1.2. Специфіка стилю англомонвної казки 
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1.3. Типологізація казок  

 

В даний час існує два основнинх види казок: народні і авторсьнкі. І 

народні, і авторсьнкі казки у свою чергу можуть бути розділе нні на казки про 

тварин, побутовні, страшні й чарівні казки. Крім цього авторсьнкі казки можуть 

мати дидактинчний, психоконрекційні, психотенрапевтичний і медитатнивний 

характенр.  

Зупинимося докладнніше на кожному з цих видів казок, а також їх вплив 

на розвитонк особистності.  

1. Народні казки:  

Найбільш древні народні казки в літератнурознавстві називаюнться 

міфами. Міфологнія складалнася у різних народів у період бронзовного століттня і 

початку розкладнання первіснних відносинн. Найдавнніша основа міфів і казок - 

єдність людини і природи. Для нашого далекогно предка природа була живою 

і процес «міфосложенія» і «сказкотворчества» був пов'язаний з принципном 

«ожітворенія». Саме цей принцип викориснтовують сьогоднні, створююнчи нові 

казки.  

У народнинх казках тема краю як кордони між будинконм і зовнішннім 

світом дуже докладнно психоло нгічно опрацьонвана. Навіть з невеликного 

репертунару казок, відомих сучаснонму міськомну молодшонму дошкільннику, він 

може дізнатинся, як по-різному можна перетиннати цей кордон в залежнонсті від 

обставинн і ступеня готовно нсті головнонго героя до виходу за межі рідного 

дому. Залученння дитини до фольклонрного розумінння теми краю підніманло 

його особистний досвід (досвід власних падінь і перестунпань через край, 

нестійкність поставлнених на краю предметнів, обгрунтнованість батьківнських 

заборон, пов'язаних з реальнинм знаходжненням дитини на краю чого-небудь), 

підніманло цей досвід на висоту культурнно-символічного узагальннення і 

додавална цьому поняттю ще й магічнинй сенс. Такі смисловні відтінкни здатний 

вловити дитина старше двох-трьох років - у цьому віці починаєнться активне 

становлнення символінчної функції свідомо нсті [12].  
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Можна виділитни загальн ні для всіх народнинх казок надзвичнайно важливі 

для нас ідеї:  

1. Навколиншній світ - живий. У будь-який момент все може заговорнити 

з нами. Це ідея важлива для формуванння дбайливного і осмисленного 

відношенння до того, що нас оточує. Починаюнчи від людей, і закінчунючи 

рослинанми і рукотвонрними речами.  

2. Ожилі об'єкти навколиншнього світу здатні діяти самостінйно, вони 

мають право на власне життя. Ця ідея важлива для формуванння почуття 

прийнятнтя іншого.  

3. Поділ добра, зла, перемогна добра. Це ідея - важливе для підтримнки 

бадьоронсті духу та розвиткну прагненння до кращого, тобто для моральнно-

етичне розвиткну.  

4. Найціннніше дістаєтнься через випробунвання, а те, що далося даром, 

може швидко піти. Ця ідея важлива для формуванння механізнму визначенння 

мети й терпінння.  

5. Навколо нас безліч помічнинків. Але вони приходянть на допомогну 

лише в тому випадку, якщо ми не можемо впоратинся із ситуацінєю або 

завданнням самі. Ця ідея важлива для формуванння почуття самостінйності, а 

також довіри до навколиншнього світу. Наше життя багатогнранне, тому 

сюжети народнинх казок різноманнітні.  

2.Казки про тварин:  

Діти до 5 років ідентифнікують себе з тваринанми, намагаюнться бути 

схожими на них. Тому, казки про тварин краще всього передаднуть маленькним 

дітям життєвинй досвід. Предстанвники твариннного царства знайомі йому або 

як товаришні по іграх, або як промайннули в зоопаркну фігури, що вселяютнь то 

жах, те замилувнання, або як полувоонбражаемие істоти з незрозунмілими 

властивностями, про які він тільки чув або читав. Може бути, всі вони 

«сходять» до нього з телевізнійного екрану, де в цьому віці навіть реклама 

випроміннює чарівнинй світ.  

3. Побутовні казки:  



12 
 

Вони розповіндають про мінливонсті сімейнонго життя, показуюнть 

способи вирішенння конфлікнтних ситуацінй, формуютнь позицію здоровонго 

глузду і здоровонго почуття гумору по відношеннню до незгод, розповіндають 

про маленькних сімейнинх хитрощі. Тому побутовні казки незаміннні в сімейнонму 

консульнтуванні і при роботі з підліткнами, спрямовнаної на формуванння образу 

сімейнинх відносинн.  

4. Страшні казки:  

Ці казки розповіндають про нечисту силу. У сучаснінй дитячій 

субкульнтурі розрізнняють також казки - страшилнки. Мабуть, тут ми маємо 

справу з досвідонм дитячої самотернапії: багато разів моделююнчи і 

проживанючи тривожнну ситуаціню в казці, діти звільнянються від напруги і 

набуваюнть нові способи реагуванння. Що таке страшилнка? Це цікавий 

психолонгічний матеріанл, що дозволянє побачитни найпотанємніші куточки світу 

дітей. Міські страшилнки мало «зіпсовані» прямим впливом сучаснонї культурни 

дорослинх і несуть на собі яскраву печатку дитячоснті: дитячої логіки, дитячих 

страхів і вікових проблем. Зміст страшнинх оповіданнь дуже залежитнь від 

культурнних і соціальнних традицінй оточенння, в якому росте і виховуєнться 

дитина. Ці історії у дітей різних країн мають безсумннівні риси подібнонсті в 

сюжетах, поетичнних особливності, манері виконанння. Подібнінсть закладенно як 

у загальнних фолькло нрних казкови нх коренях страшнинх оповіданнь, так і в 

психолонгії маленькних оповіданчів і слухачінв, в колектинвного життя яких 

страшилнкам належитнь особливне місце і значенння. Герої страшилнки умовні і 

безіменнні. Характенри їх не розкривнаються, а вчинки майже не мотивуюнться. 

Вони просто уособлюнють зіткненння сил добра і зла. У страшилнки завжди 

можна знайти персонанжів стражданють - це члени казковонї сім'ї. Саме з 

героєм-дитиною ототожннює себе оповіданч. Різноманнітність сюжетів 

страшилнок невеликна.Як і в казці, вони монтуютнься з традицінйних смисловних 

цеглинонк - мотивів, ситуацінй. Практичнно всі вони ясно несуть на собі печатку 

психолонгічних проблем дитинст нва. 

5. Чарівні казки:  
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Ельконінова Л.І. і Ельконінн Б.Д. у своїй роботі вважаютнь, що форма 

субьектнності, яка надаєтьнся у чарівнінй казці, «закладена» в ній, - це форма 

ініціатнивного дії. Тобто, суб'єкт, який заданий в чарівнінй казці - це суб'єкт, 

що втілює місце сомою завданння у світі. Його суб'єктність виражаєнться у 

прийнятнті на себе праці та вирішенння задачі, турботи і роботи з виконанння 

дії. Це суб'єкт вчинку (в тому сенсі, в якому про це писав М. М. Бахтін), 

суб'єкт ініціацнії дії. У казці предстанвлена форма ініціатнивного ставленння до 

світу. Ініціацнія дії - це основна подія, в якому народжунється суб'єкт слуханння 

казки. Чарівні казки та близькі до них художні форми часто 

викориснтовуються в досліднницькій та педагогнічній практицні. З їхньою 

допомогною у дошкільннят намагаюнться вибудувнати бажане «морально-

правильна» поведіннка.  

6. Авторсьнкі казки:  

Вони більш трепетнно, образні, ніж народні. Якщо ми хочемо допомогнти 

пацієнтну усвідомнити свої внутрішнні переживнання, ми, напевно, виберемно 

авторсьнку казку, незважанючи на велику кількіснть особистнісних проекцінй 

(вони-то і цінні на той момент). Деякі авторсьнкі казки формуютнь негативнний 

життєвинй сценарінй, але він складаєнться в тому випадку, якщо філософнський, 

духовнинй сенс казки був не зрозумінлий (тобто, було домінуюнче почуття, яке 

спричиннило за собою вибір певного моменту н) [29]. Тоді робота з життєвинм 

сценарінєм повинна бути почата з переосмнислення філософнського змісту 

казки.  

Такий вид авторсьнких казок, як дидактинчні казки створююнться педагогнами 

для «упаковки» навчальнного матеріанлу. При цьому абстракнтні символи 

(цифри, букви, звуки, арифметничні дії тощо) одушевлняются, створюєнться 

казковинй образ світу, в якому вони живуть. Ці казки можуть розкривнати зміст 

і важливі нсть певних знань. У формі дидактинчних казок «подаються» 

навчальнні завданння.  

Інший вид казок - психоконрекційні - створююнться для м'якого впливу 

на поведіннку дитини. Під корекцінєю тут розумієнться «заміщення» 
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неефектнивного стилю поведіннки на більш продуктнивний, а також поясненння 

дитині сенсу того, що відбуванється. Застосу нвання цих казок обмеженне за 

віком (приблизно до 11-13 років) і проблемнатики (неадекватне, неефектнивну 

поведіннку).  

Створюючи психоконрекційні казки, важливо знати прихова нну причину 

«поганого» поведіннки.  

Психокорекційну казку можна просто прочитанти дитині, не 

обговорнюючи її. Це дає йому можливінсть бути наодинцні із самим собою і 

подуматни. Якщо дитина хоче, можна обговорнити з ним казку, сформулнювати 

«казковий урок», програтни її за допомогною ляльок, малюнкінв, пісочнинці, 

мініатюнрних фігурок.  

Крім психоконрекційних виділяюнть і психотенрапевтичні казки. Однак, 

враховунючи сферу компетеннції психолонга, можна розгляднати 

психотенрапевтичні та психоконрекційні казки як ідентичнні. До 

психотенрапевтичних відносянть «казки, лікувалньні душу». У них 

розкривнається глибиннний зміст подій; наводятнься історії, допомагнають 

побачитни, що відбуванється з іншого боку, зі сторони життя духу. Вони не 

завжди однознанчні, не завжди мають «традиційно» щасливинй кінець, але 

завжди глибокі і прониклниві. Ці казки часто залишаюнть людину з питаннянм, 

що стимулюнє процес особистнісного зростанння.  

Багато психотенрапевтичних казок присвячнені проблемнам життя і 

смерті, відношеннню до втрат і надбань, повторю нваним подіям, любові та 

шляхи. Ці казки допомагнають там, де нам потрібнно перейти в область 

філософнії подій і взаємин. Психотенрапевтичні казки створююнться в процесі 

пошуку змісту подій і проблемнних ситуацінй.  

Психотерапевтичні казки можуть бути адресовнані дітям, якщо потрібнно 

пояснитни проблемну життя і смерті, у разі психотрнавми (смерть близьконї 

людини, розлученння батьків та інше).  

Створюючи ці казки, як правило, клієнта предстанвляють в образі 

казковонго героя, і фантазунють, які події могли б з ним статися. Завданння 
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психолонга - допомог нти клієнту прийнятни ситуаціню, розібрантися в сенсі того, 

що відбуванється. У залежнонсті від ситуацінї і стоять психотенрапевтичних 

цілей, можна обговорнювати казки або залишитни пацієнтна у роздумі, 

виготовнляти ляльок і ставити спектакнлі. 

Медитативні казки створююнться для накопичнення позитивнного 

образнонго досвіду, зняття психоемноційного напруженння, створенння кращих 

моделей взаємовнідносин з навколиншнім світом, іншими людьми. Звідси їхня 

особливність - відсутнність конфлікнтів та злих героїв.  

Т.ч. можна прийти до узагальнненого поняття казки як найважлнивішого 

провіднника естетичнної життя дитини, особливної реальнонсті світу почуттінв, що 

дозволянє пізнати найскландніші явища дійсноснті, «згустку людськонї мудростні, 

досвіду, результнату роботи свідомонсті і підсвідномості». Незважанючи на те, 

що єдиної класифінкації казок не існує, виділяєнться два загальн них виду казок: 

авторсьнкі та народні, кожен з яких має своє психолонгічне значенння.  

Вивчаючи казку, перелічнують всі виявленні казкові сюжети, зібравшни їх 

у складенні покажчинки. Існують декількна жанровинх типів фольклонрної казки 

такі як: новеліснтична, анекдотнична казка та небилицня. [30, с. 65] 

Новелістичні казки – це казки, які мають однаковну із чарівнинми 

казками компози нцію, але мають розходжнення в якості. У казці цього жанру, 

відбуванються воістинну чарівні події. У новеліснтичній казці діє трикстенр – 

людина. Він з демокрантичного середовнища, він боретьсня за справеднливість і 

владу, що йому й вдаєтьсня. 

Анекдотична казка – відрізнняється від анекдотну тим, що казка є 

розгорннутим оповіда ннням анекдотну. 

Небилиці – це казки, побудовнані на абсурді, невеликні за обсягом й 

називаюнться також формульнними казками, тому що вставлянються в текст 

більших казок. Функція цих казок є – захопитни глядача майбутнньою 

казкою. [9, с.54] 
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РОЗДІЛ 2 СПЕЦИФІнКА ДИСКУРСнУ АНГЛОМОнВНОЇ КАЗКИ 

 

 

2.1. Композинційна побудовна англомонвної казки 

 

Система образів у народнінй англійснькій казці, поряд з міфологнічними 

персонанжами, охоплює й реальнинх історичнних осіб, які е невід'ємними 

героями переказнів. В якості таких казковинх героїв виступанють правитенлі 

(Julian the Roman, King Henry 8, King Edward 3, William the Conquerнor, Henry 

5), нащадки знатних родів, політичнні діячі (Sir Richard Whittinнgton, Cardinaнl 

Wolsey, Lord Percy, Childe Lambton, Lord Dorsey), відомі чаклункни/чаклуни 

(Mother Shipton, Merlin), чиї імена в казковонму дискурсні відігранють роль 

культурнних і хронолонгічних маркерінв [32]. 

Аналізуючи композинційну побудовну казок, хочетьсня зазначинти, що їх 

структу нрні компоненнти розташонвуються в певній логічнінй послідонвності, що 

зумовленнj причиннно-наслідковими зв'язками. Композинція казок предстанвлена 

традицінйною схемою: експозинція, зав'язка, розвито нк дії, кульміннація, 

розв'язка і заключнна частина. Більшіснть англійсньких казок — односюжнетні, 

для них характенрний закритинй тип фіналу, який має експліцнитний характенр і 

не викликанє у адресатна жодних запитаннь. Розв'язка часто відбуванється 

завдяки діям героїв, а надприрнодне зберіганється у функціянх чарівнинків, магів 

та інш. Але початконвий і фінальнний епізоди повинні завжди мати 

реалістничний характе нр. Композинція казки збігаєтнься з традицінйною моделлю 

розвиткну сюжету: події випливанють одна з одної, їхня послідонвність не 

порушенна. Цей тип розвиткну сюжету зустрічнається у більшоснті чарівнинх 

казок і відобранжає багато аспектінв європейнської культурни. Шлях розвиткну 

закінчунється зникненнням чарівнонго світу за допомогною особливних фінальнних 

формул, де в кінці герої отримуюнть по заслуганх. 

Про своєріднність англійсньких народнинх казок свідчатнь заголовнки, які 

«занурюють у суть проблемни, формулюнють їх основну дію і висловлнюють 
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ставленння автора до змісту» [38]. За своїм знаковинм статусонм назви в 

англійсньких казках часто співвіднносяться із власною назвою. Чимала 

кількіснть казок названа за іменами головнинх героїв. Це антропонніми, що 

репрезеннтуються однією дійовою особою: “Tot Tit Tot”, “Lady Godiva”, 

“Colman Grey”, “Ainsel”, “Mr. Vinegarн”, “Lazy Jack”, або кількомна. Часто 

подвійнні імена римуютьнся. 

Як показує аналіз назв казок, проведенний Е.Б. Авраменнко, серед них 

переважнають так звані персонанжні заголовнки, що містять різні відомоснті про 

героя: характенр людини, тварини або мифічнонї істоти, сукупнінсть вродженних 

або набутих якостей, які формуютнь ті чи інші поведіннкові риси. У казкови нх 

назвах поширенні одночленнні імена, предстанвлені розмовнними варіантнами 

канонічнних імен. Найпошинренішими чоловічними іменами в казках 

виступанють такі, як Том, Джек, Гаррі, а жіночимни іменами – Енн, Бетті, Мері, 

Джейн. Поширенними засобамни ідентиф нікації особистності і вказівкни 

соціальнного статусу є вживанння відповіндних лексичнних одиниць. 

Чари в британсньких казках традицінйно пов’язані з предстанвниками 

«іншого світу», тому в назвах казок часто фігуруюнть імена ельфів, фей, 

велетнінв, відьом, привидінв і злих духів. Всі вони є основнинми героями 

чарівнонї казки і відносянться до епохи міфів і зародженння казковонго жанру. 

Кельти вірили в потойбінчний світ і дійові особи, пов’язані з магією, грали у 

казках роль «дарувальників» або «чудесних помічнинків». [1, с. 137]. 

В англійснькому казковонму епосі живуть королі, принцесни, лорди, 

наявніснть яких відобранжає монархінчний лад Великобнританії. 

Основою художньного світу і світу реальнонго є час і місце дії. Для 

англійснької казки характенрне ретельнне відтворнення топонім нічного просторну, 

що знаходинться в межах Сполученного Королівнства: графств, розташонваних на 

територнії Великобнританії; областенй і районів, розміщенних всереди нні графств. 

Для топонімнічного шару мови (з лексичнної точки зору) характе нрний образнинй 

і країнозннавчий потенцінал, яскраво вираженна націонанльно-культурна 

семантинка, оскількни топонімни, з одного боку, познача нють конкретнні 
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географнічні об’єкти, а з іншого боку, тісно пов’язані з історієню та культурною 

народу. Народні географнічні уявленння не завжди збігаютнься з прийнятними у 

науці поділом і служать засобом емоційн но-естетичного впливу на слухача. [1, 

с. 137]. 

Необхідно зазначинти, що мова казок має свої певні особливності. 

Однією з таких лінгвіснтичних особливностей є усталенні ініціалньні, медіальнні і 

фінальнні формули. Зачин у більшоснті випадкінв носить тимчасонво 

невизнанчений характенр. Наприклнад, багато англійсньких казок починаюнться 

фразами (Табл. 2.1): 

 

Таблиця 2.1. 

Приклади початкінв англійсньких казок 

Вирази англійснькою мовою Українськомовний змістовний аналог 

Once upon a time there lived… Жили були.. 

Once upon a time, a long while ago, 

when beasts and fowls could talk, it 

happeneнd that… 

Давним-давно це було, коли ще звірі 

та птахи вміли говоритни 

Long, long ago there was… У старі часи жили-були… 

In the days of the great King Arthur У дні, коли правив король Артур 

In the reign of the famous King 

Edward 3 

Під час правлінння славнознвісного 

короля Едварда 3 

In the reign of the King John Під час правлінння короля Джона 

Long before Arthur and the Knights of 

the Round Table reigned in the eastern 

part of England there was 

Давно це було, ще до правлінння на 

сході короля Артура та його лицарів 

круглогно столу 

There was once a man Був да не був собі один чоловікн 

There was once a woman Ото жила собі баба 

 

Стійкі медіальнні формули допомагнають переноснити героїв через час, 

простір, служать для розвиткну сюжетнинх ліній. (Табл. 2.2) 
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Таблиця 2.2 

Стійкі медіальнні формули, що викориснтовуються у англійсньких 

казках 

He started running as fast as he could 

go and he ran and ran 

Він почав бігти так швидко, як він 

тільки міг, і він біг, і біг.. 

A time came Час прийшов н 

As the years went on Роки йшли і шли 

The day came round Прийшов день, коли… 

At last on the appointнed day Нарешті в призначнений день 

And he went one day, he went two 

days, he went three days 

Він йшов день, йшов два, йшов 

три… 

As he travellнed far and he traveleнd fast, 

and he travellнed east and west, north 

and south 

Він подорожнував далеко і 

подорожнував швидко, йшов на схід і 

на захід, на північ і на південьн 
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2.2. Характенрні мовні засоби створенння імен казковинх персонанжів 

Вказана лише частина підрозділу 

Традиційно до мовних засобів, що беруть участь у створеннні казковинх 

персонанжів, відносянть лексикон-семантичні, словотвнорчі, морфолонгічні, 

синтаксничні. Вибір автором того чи того засобу, прийому поетики 

відобранжає, по-перше, онімні вподобанння письменнника, по-друге, специфінку 

казковонго сюжету і тип казки (чарівна, побутовна, про тварин). Н. В. Мудрова 

слушно зауважунє: “Створюючи літератнурний твір, письменнники часто грають 

фонетикною, графіконю, орфогранфією, морфолонгією і граматинкою, лексиконю і 

семантинкою, синтакс нисом, стилістникою і прагматникою, викориснтовують все 

різноманніття наявних у мові засобівн” [6, с. 30]. Текст авторсьнкої казки 

нерідко спрямов наний на гру, пародіюнвання, переінтнерпретацію відомих 

казковинх сюжетів, переосмнислення фольклонронімів і т. ін. 

Морфологічні та граматинчні засоби. Справжн нє досліджнення 

обмеженно описом мовних механізнмів, що “працюють” на створенння 

художньної образнонсті та стилістничного ефекту казковонго тексту. 

Морфолонгічними засобамни онімної гри вважаємно такі, коли естетичнний і 

стилістничний ефект виникає завдяки обігравнанню тих чи тих граматинчних 

форм, розділеннню структу нри словофонрми, навмиснному порушеннню засобів 

виражен ння категорній роду, числа та ін. 

В англомонвних казках одним із продуктнивних засобів гри з іменем стає 

прийом розділенння структу нри словофонрми, спрямовнаний на актуалінзацію чи 

реактуанлізацію імені та створенння образнонсті тексту як ціліснонсті: The 

BiColouнred-Python-Rock-Snake / Двокольноровий Пітон, Гірськинй Змій; 

Tegumai Bopsulaнi, and that means, ‘Man-who-does-not-put-his-foot-forward-in-a-

hurry / Тегумай Бопсуланй, чоловікн-що-й-ноги-швидко-не-переставить; 

Teshumaнi Tewindrнow, ‘Lady-who-asks-a-very-many-questions’ / Тешумай 

Тевіндрноу, жінкащон-задає-дуже-багато-питань; Taffimaнi Metalluнmai, and 

that means, Smallpeнrson-without-any-manners-who-ought-to-be-spanked’ / 

Тафімаї Металум наї, маленькна-невихована-дівчинка-яку-треба-відшльопати; 
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the Elephanнt-All-theElephant-there-was / Слон-усім-слонам-слон; Dingo-Yellow-

Dog Dingo / Дінгожонвтий-пес-Дінго; a Slow-Solid Tortoisнe / Повільнна, 

поважна Черепахна, the Beaver-All-the-Beaver-there-was / Бобер-усім-бобрам-

бобер; the Cow-All-theCow-there-was / Корова-всім-коровам-корова; the 

Turtle-All-the-Turtle-there-was / Черепахна-всім-черепахам-черепаха; Rikki-

tikki-tavi / Ріккі-тіккі-таві (Р. Кіплінгн). “Розгорнуте” ім’я побудовнане з 

компоненнтів, які послідонвно накопич нуються, утворююнчи надзвичнайно 

інформантивну у семантинчному плані онімну констрункцію. Кожний 

структу нрний елемент поетонінма набуває значенння і приєднунється за 

допомогною дефіса. Багатокномпонентний поетонінм є оригінанльним за 

виражен нням і ціліснинм за семантинкою, сформовнаною з кількох сем. 

У літератнурних казках англійснькою мовою регулярнним прийомо нм 

утворенння поетонінмів стає перехід загальн ної назви у власне ім’я, здійсненний 

за допомогною абсолютнної або граматинчної онімізанції. Зазвича нй апелятинв, що 

лежить в основі поетонінма, надає персонанжу низку очікуванних читачем 

семантинчних характе нристик. Актуалі нзація апелятинвної (дотекстової) 

семантинки дозволянє розцінюнвати ім’я як “промовисте”. Засобом “чистої” 

(безафіксної) оніміза нції утворенно такі номінатнивні одиниці: Miss Pussy / Місс 

Пуссі, Old Mr. Bunny / старий Містер Банні, Old Mr. Rabbit / старий містер 

Кролик, Mother Ladybirнd / Мати Сонечко, the Queen of Hearts / Королевна 

сердець, a March Hare / the March Hare (Березневий Заєць), a Dormousнe / the 

Dormousнe (Миша), the Horse / Кінь, the Dog / Собака та ін. У поодинонких 

випадканх спостернігається умисне порушенння ефекту ошуканонго очікуванння. 

Наприклнад, перший компоненнт зоопоетноніма Смілий Кріль передбанчає 

сміливу поведіннку персонанжа, проте герой казки поводитнь себе як справжн ній 

боягуз. 
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РОЗДІЛ 3 ЛІНГВОКнУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВнОСТІ ДИСКУРСнУ 

АНГЛОМОнВНОЇ ТА УКРАЇНСнЬКОЇ КАЗОК 

 

Вказана лише частина підрозділу 

 

3.1. Порівнянння англійснької казки з українснькою 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Традицінйні засоби мовної виразнонсті в українсньких казках 

 

Порівняльний аналіз традицінйних лексичнних засобів мовної виразнонсті 

в українсньких і англійсньких народнинх казках дозволи нв нам зробити наступнні 

висновкни: 

1. Постійнні епітети в українсньких і англійсньких казках розпаданються на 

різні семантинчні групи. Найбільнш поширенними епітетанми позитивнної оцінки 

є прикметнники "добрий і good, красна - fair, bonnie" негативнної оцінки 

персонанжів є "лютий, поганий - cruel, fierce". 

Традиційні засоби мовної виразності в українських 
казках

Епітети

Порявняння

Повтори слів
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2. Аналіз традицінйних засобів виразнонсті в українсньких і англійсньких 

народнинх казках показав, що епітети можуть збігатинся за своєю семантинкою і 

стилістничною забарвлненістю, а можуть і відрізннятися, в англійснькій народнінй 

казці більше епітетінв описуютнь зовнішнність, ніж в українснькій народнінй казці. 

3. Так само в українснькій казці майже повністню відсутнні епітети, які 

прямо вказуютнь на розміри і зростанння героїв. 

4. Виключнним надбаннням українснької казки є розгорннуті постійнні 

епітети: по коліно руки в сріблі, по груди в золоті, во лбу світлий місяць, з 

боків часті зірки. Зате для англійсньких казок характе нрний прийом 

накопичнення епітетінв: beautifнul, golden egg, terriblнe. 

5. Також аналіз підтверндив, що порівняннь в англійснькій казці більше, 

ніж в українснькій казці. В англійсньких народнинх казках порівнянння 

застосонвуються для опису і зовнішнності персонанжів і їх вчинків, а також 

можуть описуванти якості героїв і їх відносинни один з одним. У українснькій 

народнінй казці порівнянння тільки і описуютнь зовнішнність героїв. Найчастніше 

за допомогною порівняннь описуєтнься зовнішнність героїні: eyes as green as 

grass, lips like cherry, червонінше сонця, ясніше місяця, очі подібні райськонго 

світла. 

6. Повтори в українсньких і англійсньких казках збігаютнься за якісним 

складом, але відрізн няються за кількіснним. Так, в казках повторюнються 

знаменнні і службовні частини мови, пропозинції, а також пісенні вставки. За 

допомогною повтору концентнрується дія. Акцентунється увага на важливинх 

моментанх. Широко викориснтовуються тавтолонгічні повтори. Відміннною 

особливністю володіюнть англійснькі казки, в них повторюнються послелонги, на 

відміну від українсньких. 

Для українснької казки характенрно образий і емоційнний прояв почуттінв, 

відхід від повсякдненності, для англійснької казки - велика конкретнність і 

"реальність" образів, все це знаходинть відобранження у виборі епітетінв, 

порівняннь і повторінв. 
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Сукупність традицінйних мовних засобів українсньких і англійсньких 

казок утворює їх стильовну образнінсть і становинть поетичнну основу стилю. 

Наявніснть в мові казок згаданинх мовних засобів надає текстам транслянційний 

потенцінал, завдяки чому вони краще запам'ятовуються і піддаютнься переказну. 

Таким чином, вивченння традицінйних засобів виразно нсті українсньких і 

англійсньких казок допомагнає виявити однаковні і різні мовні явища, і 

отриматни дані для теорії художньного перекланду. 

 

3.2. Сучасна специфінка перекланду українсньких народнинх казок 

англійснькою мовою 

 

 

3.3. Особливності стилістничних засобів та емоційнного забарвлнення 

лексики українсньких та англомонвних казок 

 

Для надання більшої емоційн ності в українсньких народнинх казках часто 

вживаютнься тавтолонгічні звороти: 

«Біг-біг, не здогнавн» – ―He tried to overtakнe her [the Fox], but could not‖ 

(«Котик і Півник» / ―The Cat and the Cock‖); 

«Росте той синок й росте – і такий став гарний» – ―The boy grew 

fast, and soon he became very handsomнe‖ («Івасик-Телесик» / ―Telesyk‖); 

«Довго він думав... та й надумавн» – ―He thought it over and decidedн‖ 

(«Як собака знайшов собі господанря» / ―How the Dog Found Himself a 

Master‖); 

«Драв-драв та зубами й застрявн» – ―He tugged and tugged, and tore 

with his teeth‖ («Солом‘яний бичок» / ―The Straw Ox‖). 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Отже, підсумунємо. Англомонвний казковинй дискурс є поширенним видом 

усної народнонї творчоснті, джерелонм фольклонрної культурни, засобом 

усвідомнлення специфі нки націонанльного розумінння навколиншньої дійсноснті, 

духовнинх цінностней народу, його історії, традицінй, віруваннь та ідеалів, який 

реалізунється в різножаннрових творах народнонї творчоснті в сукупнонсті з 

екстралнінгвістичними факторанми. Для англійснької народнонї казки характенрні: 

- Незакінчена структунрно-композиційна організнація, яка зближує її з 

легендоню; 

- Односюжетність із закритинм типом фіналу, який має експліцнитний 

характенр; 

- Традиційна модель розвиткну сюжету: події випливанють одна з одної, 

їхня послідонвність не порушен на; 

- Наявність фантастничних героїв та міфологнічних персонанжів; 

- Наявність стороннніх елементнів (лінгвістичних етюдів, 

етногранфічних та культурнологічних замальонвок, уривків з 

балад/пісень);  

Система образів, яка поряд з міфологнічними персонанжами охоплює й 

реальнинх історичнних осіб. Казки дуже популярнні серед усіх народів світу й 

відзначнаються захоплюнючим сюжетом. 

Казковий дискурс – це комунікнативний процес і результнат формуванння 

казковинх текстів у культурнно-історичному та аксіолонгічному контекснті, 

предстанвлений у взаємоднії морфолонгічних, лексичнних, синтаксничних і 

екстралнінгвістичних компоненнтів комунікнації. В казковонму дискурсні виразно 

проявлянються сприйнянття світу народом, його культурна і свідомінсть. Крізь 

призму казки чітко простежнується картина світу окремогно народу. 

Проблема перекланду казок пов’язана насампенред з особливностями їх 

художньної форми, стилістничних засобів та насиченністю тропів і стилістничних 
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фігур у її структунрі. Часто перекландач надає казці націонанльного колоритну. 

Виділяюнчи у тексті стилістнично значущі елементни, перекла ндач відтворнює не 

їх форму, а функції в тексті перекланду тими засобамни цільовонї мови, які 

розцінюнються як максиманльно ефективнні у певній ситуацінї. 

 Художнінй перекланд є інструмнентом культурнного освоєнння світу, 

розширенння колектинвної пам'яті людства, чиннико нм самої культурни. Під час 

перекланду художньної літератнури перекландач повинен докладанти усіх зусиль, 

щоб компенснувати брак розумінння мови оригінанлу читачем, але при цьому не 

вносити навмиснних змін у текст першотвнору задля того, аби зробити його 

більш зрозумінлим та прийнятнним для читачів іншомовнної версії. Художнінй 

перекланд обумовлнений не лише об’єктивними факторанми, але й 

суб’єктивними 

Дослідження показално, що основнинй прагматничний зміст українснький 

народнинх казок сконценнтровано у невід'ємних елементнах її композинційної 

структу нри, до яких належатнь елементни рівнів горизоннтального та 

вертиканльного контекснтів – традицінйні формули казки та художні засоби. 

Загальною особливністю побудовни тексту казки є лінійна організнація її 

складнинків висловлнень, що розташонвуються в певній логічнінй послідонвності, 

зумовленній причинонво-наслідковими зв'язками. Традицінйні формули – 

невід'ємні структунрно-змістові компоне ннти текстів українсньких народнинх 

казок. Ініціалньні формули відігранють провіднну роль у стратегнії для його 

інтерпрнетації. Фінальн ні формули, найбіль нш різноманнітні за своєю 

лексиконсемантичною структунрою, вказуютнь на завершенння оповіді та 

згортанння казковонї картини світу. 

У фіналі англомонвних народнинх казок чітко виступанє особистність 

оповіданча: адже він з цього реальнонго світу і його поява в кінці казки ніби 

переноснить слухача / читача зі світу казковонго в реальнинй. 

В процесі перекла нду англомонвних казок українснькою мовою 

перекландачі стикаютнься з багатьмна питаннянми, котрі необхід нно вирішитни, 

щоб донести до читатачна оригінанльну думку автора казки. Тож в результнаті 
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багатьонх праць великої кількоснті фахівцінв даної сфери, велика кількіснть 

людей має змогу читати та розумітни ті думки, які вкладав в казку 

англомонвний автор.  

З цього можемо зробити висновонк, що основнинм завданнням 

перекландача є збереженння своєріднності народнонго менталінтету, фольклонрної 

особливності, тобто збереженння націонанльного колоритну англомонвних казок. 
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