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М.С. Глазунов [3] обрав соціальну мережу Facebook, платформу Wiki 
й комп’ютерну програму Quizmaker.

Ф орм ування л ін гво со ц іо ку льту р н о ї ком п етен тн ості потребує 
осучаснених засобів. Я розробила мультимедійний наочний посібник 
«Las Navidades en Espana» [1], який згодом модифікувала в однойменний 
мультимедійний сінквейн-колаж [2] як засіб унаочнення презентованих 
викладачем іспанської мови тематично дотичних лексичних одиниць.

Таким чином, поряд із використанням готових електронних засобів 
навчання викладачі іноземних мов самостійно розробляють мультимедійні 
посібники й навчальні комп’ютерні програми як засоби формування 
іншомовної комунікативної компетентності; оновлюють їх у процесі 
використання сучасних технологій навчання іноземних мов і культур; 
залучають мультимедійні засоби унаочнення мовного, мовленнєвого 
й лінгвокраїнознавчого матеріалу.
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ПЕРЕКЛАД ЛЕКСИЧНИХ КАЛАМБУРІВ 
НА МАТЕРІАЛІ ЛІТЕРАТУРНИХ КАЗОК 

Л. КЕРРОЛЛА
Богуслаесъка Л.А. (Харків)

Перекладацький аналіз каламбурів-нонсенсів, як і аналіз слів-нонсенсів, 
базується на понятті комунікативної успішності перекладу, яка пов’язується 
з аналогічністю  концептуальних структур, активованих оригіналом 
і перекладом. Дослідження зосереджується на перекладацькому аналізі
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лексичних каламбурів. Матеріалом дослідження слугують п ’ять англо- 
українських перекладів казки Л. Керролла “Alice’s Adventures in Wonder
land”. У нашій роботі ми здійснюємо аналіз каламбурів, закорінених 
на порушенні лексичних норм на основі полісемії (різні значення одного 
слова / словосполучення), омонімії (тотожне написання / звучання різних 
слів) й парономазії (схоже звучання різних слів / словосполучень)) 
і каламбурів, заснованих на порушенні фразеологічних мовних норм (різне 
значення слова у контексті фразеологізму і поза цим контекстом).

Лексичні каламбури на основі полісемії активують у свідомості 
інтерпретатора два вихідних ментальних простори, які, переважно, 
репрезентують пряме і переносне значення багатозначного слова або 
два його переносних значення. Для створення гумористичного ефекту 
ці значення мають бути інконгруентними. В інтеграційному ментальному 
просторі інконгруентність виступає тригером інференційних когнітивних 
процесів, продуктом яких є усвідомлення комізму описуваної ситуації. 
Л ексичні каламбури на основі омонім ії активую ть у св ідом ості 
інтерпретатора два вихідних ментальних простори, які репрезентують 
не пов’язані між собою значення різних слів, що мають тотожне звучання. 
Усвідомлення р о з ’єднаності і далекості значень омонім ічних слів 
в інтеграційному просторі, як правило, створює ефект інконгруентності і 
додає каламбуру особливої гостроти і комічності словесного непорозуміння. 
Лексичні каламбури на основі парономазії активують у свідомості 
інтерпретатора два вихідних ментальних простори, які репрезентують 
не пов’язані між собою значення різних слів або інших фрагментів мовлення, 
які мають не тотожне, але схоже звучання. Ефект інконгруентно сті тут 
створюється скоріше не через несумісність смислів, а через неочікуваність 
поєднання цих смислів в одному контексті. Фразеологічні каламбури 
активують у свідомості інтерпретатора два вихідних ментальних простори, 
один з яких репрезентує фразеологічне значення, яке неможливо розкласти 
на значення структурних компонентів, а другий -  значення окремо взятого 
компонента фразеологізму. Як правило, ці значення семантично не пов’язані 
між собою. Ефект інконгруентно сті створюється порушенням мовних норм 
і неочікуваністю поєднання смислів, які утворюються в результаті порушення 
мовних норм в одному контексті.

Комунікативно успіш ний переклад каламбурів Л. Керролла має 
активувати два ментальних простори: фантазійний і реальний. У відібраних 
каламбурах два ментальних простори активую ться двома різними 
вербальн и м и  одиницям и. Е ум ористичний  еф ект є результатом  
усвідомлення інконгруентно сті елементів цих ментальних просторів, тобто 
невідповідності елементів фантазійного простору нормам (онтологічним, 
етологічним, лінгвоетологічним). Відтак одиниці, обрані для перекладу,
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мають активувати інконгруентні смисли, які, зіштовхуючись в інтеграційному 
просторі, запускають інференційні процеси, продуктом яких є усвідомлення 
комізму описуваної ситуації. Парономазійні каламбури відтворюють 
гумористичний ефект оригіналу за допомогою аналогічного стилістичного 
прийому, а отже саме такі переклади є комунікативно успішними.

ФОЛЬКЛОРНИЙ к о н т е к с т  
У НІМЕЦЬКОМОВНИХ БУВАЛЬЩИНАХ

Бучіна К.В. (Харків)
Н ім ецьком овна ф ольклорна бувальщ ина як ж анр неказкового 

прозаїчного фольклору про зустріч людини з надприроднім завжди 
конкретна, через те, що пов’язана простором і часом, в якому відбулась 
подія, тому вона має для слухачів більш у достовірн ість  і ніколи 
не сприймається як „казка”, навіть якщо в неї і не повірять.

Для дослідження фольклорної картини світу, яка об ’єктивується 
в німецькомовних фольклорних бувальщинах, необхідно виокремити ключові 
фрагменти фольклорного контексту, які відтворюють надприродні ситуації, 
що становлять центральний елемент цього типу текстів.

Н адп риродним и елем ен там и  в н ім ецьком овни х  ф ольклорних  
бувальщинах вважаються різноманітні духи (істоти помешкань, домашні 
духи, духи природи: лісу, води, неба й пекла): (In der Gegendvon Hohenkrahen 
kamen zwei wandernde Handwerksbursche zu einer Kegelbahn, auf welcher 
der Spukgeist Popp el e, der ihnen unbekannt war, allein Kegel schob. (Poppele 
beschenkt Arme) люди «з надприродними здібностями» (відьми, чаклуни): 
Am Tage der Gochsheimer Kirchweihe rie f einmal eine dortige Frau, die 
allgemein fur eine Hexe gait, ein kleines Madchen zu sich und schenkte ihm 
ein Stuck schonen, weifien Kuchens. (Hexenkuchen), різні видів мерців (Zu 
Waldangelloch liefien einmal die Manner, welche bei einem Verstorbenen 
wachten, ihn in der Kammer dunkel liegen wahrend sie in der Nebenstube 
Karten spielten. Da rief in der Kammer eine Stimme dreimal: «Einem Todten 
gehort ein Licht/» (Einem Todten gehort das Licht).

З точки зору змісту спектр тематик, який охоплюють німецькомовні 
фольклорні бувальщини (серед яких вирізняють меморати, хроніки-нотатки 
та фабулати), досить широкий, в них нерідко пропонується пояснення 
причин виникнення певних назв місцевостей (Ehe Boxberg diesen Namen 
fuhrte, ward es einmal so lange belagert, bis es keine Lebensmittel mehr hatte. 
Da lief ein Huger Schneider sich in eine Bockshaut ncihen und schritt dann, 
a u f alien Vieren, a u f der Stadtmauer hin und her. (B oxberg’s Nam e), 
особливостей ландшафту (Auf dem grofien Soller des Heidelberger Schlosses 
ist in einer Steinplatte eine ziemlich tiefe FuRstapfe. Sie wurde von einem
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