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СЮЖЕТНЫЙ ХРОНОТОП СКАЗОК ЛАРИСЫ ПИСЬМЕННОЙ 

Аннотация
В статье рассматривается художественный феномен сказок известной украинской детской писательницы Ларисы 
Письменной. Анализируются временнопространственные координаты авторских сказок для детей. Определяются 
особенности хронотопа на уровне жанровой модели сказки для детей младшего возраста. 
Ключевые слова: временно-пространственные координаты, литературная сказка, хронотоп. 
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PLOT OF CHRONOTOP OF LARYSA PYSMENNA’S TALES 

Summary
The article deals with the artistic phenomenon of the tale written by known Ukrainian children's writer Larysa 
Pysmenna. It's analyzed the temporal-spatial coordinates of writer’s literary tale stories for children. The features of 
chronotop are shown at the level of genre model of tale for younger children.
Keywords: the temporal-spatial coordinates, literary fairy tale, chronotop.
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КЛАСИФІКАЦІЯ АДРЕСАТІВ ВНУТРІШНЬОГО МОВЛЕННЯ  
У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (ГЕНДЕРНИЙ ЧИННИК)

Гаврилащук О.Д.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

У статті вперше здійснено класифікацію адресатів мовлення, зокрема внутрішнього мовлення у художніх текстах. 
Дослідження виконане на матеріалі прозових текстів сучасної української літератури. Усі аналізовані твори написані 
від першої особи однини. Дослідження проведено із урахуванням гендерного чинника. Зокрема, до уваги взято номінації 
адресата мовлення, які показують особливості світосприйняття чоловіків і жінок.
Ключові слова: внутрішнє мовлення, внутрішнє мовлення у художньому тексті, зовнішнє мовлення, адресант, адре-
сат, номінація адресата мовлення.

Постановка проблеми. У сучасному мовознав-
стві актуальним є дослідження комунікатив-

них актів з погляду прагмалінгвістики, а також із 
залученням інструментарію когнітивної лінгвістики. 
Перспективним у цьому плані є вивчення номінації 
адресата мовлення як виразника засобу апеляції, 
зокрема і з огляду на гендерний чинник. Цікавим 
об’єктом дослідження вважаємо не тільки власне 
зовнішнє та зображене у художньому тексті зо-
внішнє мовлення, а й внутрішнє мовлення у худож-
ньому тексті, написаному від першої особи однини. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичні питання функціонування номінацій адре-

сата мовлення, а саме зовнішнього мовлення, де-
тально висвітлено у працях українського науковця  
М. Скаба: «Прагматика апеляції в українській 
мові» [4] та «Граматика апеляції в українській 
мові» [3]. Учений детально розглядає функції но-
мінацій адресата мовлення [4, с. 30-36] та лексико-
семантичні групи найменувань адресата мовлення 
[4, с. 36-72].

У своїх попередніх дослідженнях [1; 2] ми роз-
глядали особливості функціонування номінацій 
адресата внутрішнього мовлення у художньому 
тексті, проте адресат як учасник комунікативного 
акту був схарактеризований тільки частково.

© Гаврилащук О.Д., 2015
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Виділення не вирішених раніше частин за-

гальної проблеми. Досі у комунікативній лінгвіс-
тиці не було прокласифіковано адресатів мовлен-
ня, зокрема адресатів внутрішнього мовлення у 
художньому тексті.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є пред-
ставлення класифікації адресатів внутрішнього 
мовлення у художньому тексті (на матеріалі сучас-
ної української прози).

Виклад основного матеріалу. Внутрішнє мов-
лення у художньому тексті може бути потрактова-
не як безпосередній акт спілкування. Так, М. Скаб 
зазначає, що «більшість актів так званого внутріш-
нього мовлення, які, на думку окремих дослідників, 
не орієнтовані на сприйняття, а отже, і спілкування, 
і відповідно не є мовними ланцюгами, у яких реалі-
зується комунікативна функція мови, теж можуть 
бути потрактовані як акти спілкування […] прикла-
дів такого типу досить багато в текстах художньої 
літератури» [3, с. 18].

У текстах внутрішнього мовлення у художньому 
тексті номінації адресата мовлення дещо відрізняють-
ся від зовнішньомовленнєвих (тих, що функціонують 
у зовнішньому мовленні), оскільки у внутрішньому 
мовленні, а також у внутрішньому мовленні у худож-
ньому тексті відсутні етикетні рамки спілкування. 
Така номінація передає емоційне навантаження не 
тільки речення, а й всього тексту зверненого мовлен-
ня, при цьому може зберігати окремі риси (напри-
клад, етикетні) зовнішньомовленнєвого спілкування. 
Загалом така номінація є «золотою серединою«між 
етикетно незалежним внутрішнім мовленням та ети-
кетно залежним зовнішнім мовленням.

Аналіз суцільної вибірки із художніх текстів су-
часної української літератури вимагав структура-
лізації адресатів внутрішнього мовлення у худож-
ньому тексті, тому ми створили класифікацію, чого 
не було досі розроблено у комунікативній лінгвіс-
тиці. Ця класифікація дозволяє структурувати не 
тільки представників адресативного поля внутріш-
нього мовлення у художньому тексті, а її також 
можна застосовувати для дослідження номінацій 
адресата зовнішнього мовлення як усного, так і ві-
дображеного на письмі. 

Для передачі прикладів ми послуговуємося на-
ступними позначками: 1) Ант → Ат, де Ант – 
адресант (тут: ч – чоловік, ж – жінка), Ат – адре-
сат (тут: ч – чоловік, ж – жінка), → – напрям 
зверненого мовлення, тобто адресант звертається 
до адресата; 2) Ант1: Ант2 → Ат, де Ант1 – адре-
сант (тут: ч – чоловік, ж – жінка), Ант2 – адресант, 
від імені якого автор передає звернене мовлення 
(при зміні гендерних ролей у тексті, коли автор-
чоловік пише від особи жінки, а автор-жінка пише 
від особи чоловіка; тут: ч – чоловік, ж – жінка),  
: – співвіднесеність адресанта-автора (перед дво-
крапкою) і адресанта-іншої особи (після двокрапки);  
3) Ант ←|, де Ант – адресант, що звертається сам 
до себе (тут: ч – чоловік, ж – жінка), ←| – позначен-
ня зверненого мовлення, коли адресант є одночасно 
адресатом; 4) Ант → Ат1 + Ат2, де Ант – адре-
сант (тут: ч – чоловік, ж – жінка), Ат1 і Ат2 – гру-
па адресатів (тут: ч – чоловік, ж – жінка), + – по-
значення групи адресатів; 5) Ант → Ат1 / Ат2, де 
Ант – адресант (тут: ч – чоловік, ж – жінка), Ат1 /  
Ат2 – адресат, яким може бути як чоловік, так і 
жінка, бо у тексті не вказано на стать співрозмов-
ника (тут: ч – чоловік, ж – жінка), / – позначення 
адресата без вказівки на стать.

Якщо адресантом у художньому тексті завжди 
виступає автор, зокрема у досліджуваних нами тво-
рах, написаних від першої особи однини, то адреса-

том у таких текстах може бути як сам автор (при 
зверненні до себе) чи інші особи, так і Бог, рослини, 
тварини, предмети, абстрактні поняття, географічні 
та космічні об’єкти та ін. Таке різноманіття адреса-
тів внутрішнього мовлення у художньому тексті по-
требувало чіткої класифікації та термінологічного 
окреслення нових понять.

Ми структурували всіх адресатів внутрішнього 
мовлення у художньому тексті на три групи: 1) ко-
мунікативно активний адресат мовлення; 2) комуні-
кативно пасивний адресат мовлення; 3) персоніфі-
кований адресат мовлення. 

Також у створеній нами класифікації роз-
різняємо одиничного адресата внутрішнього 
мовлення, представленого одним адресатом, та 
колективного адресата внутрішнього мовлення, 
представленого групою від двох осіб. Зазначе-
ні групи можуть складатися із дорослих, дітей 
або одночасно із дорослих і дітей, а також мо-
жуть бути одностатеві (лише чоловіки або лише 
жінки) чи різностатеві (разом чоловіки і жінки). 
Зазначене розрізнення зумовлене теоретичним 
підґрунтям гендерної лінгвістики, згідно із якою 
чоловіки та жінки по-різному поводяться та спіл-
куються у великих та малих групах, так само як 
в одностатевих та мішаних групах є різниця у 
комунікуванні. Саме тому ми створили відповід-
ні гілки у класифікації адресатів внутрішнього 
мовлення у художньому тексті.

На рисунках використано наступні скорочен-
ня: ч – адресат-чоловік; ж – адресат-жінка; ч + ч,  
ж +ж, ч +ж – колективний адресат мовлення.

Комунікативноактивний адресат мовлення – 
це адресат внутрішнього мовлення у художньому 
тексті, який здатен почути або прочитати звер-
нення та відреагувати на нього. Комунікативна 
активність такого адресата полягає в тому, що 
адресант розраховує на реакцію співрозмовника, 
хоч комунікативний акт відбувається у внутріш-
ньому мовленні, відображеному у художньому 
тексті (див. рис. 1).
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Рис. 1. Комунікативноактивний адресат мовлення
Джерело: розроблено автором

До таких адресатів зараховуємо: 
- власне адресантів (авторів при зверненні до 

самих себе): ч ←|: Дали тобі в руки ґазонокосар-
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ку – і вперед, стрижи, хлопче, травичку, якщо 
сверблять кулаки […] [ШЕ]; ж ←|: Але ж, Олексан-
дро! Як ти могла забути […] [ТС, с. 40];

- читачів (як реципієнтів): ч → ч+ж (автор → 
читачі-підлітки; іронічно): Отож, любі дітки, май-
бутні космонавти і неформали, зараз я вам розпо-
вім казочку […] [ПЇ]; ж → ж + ж (авторка → чи-
тачки): […] могли б негативно вплинути на нашу 
з Вами, шановні панії, потенцію […] [СК, с. 260];

- покійників: ж → ж (авторка → покійна по-
друга Лариса): Скінчилася твоя комедія, Лоро. Ро-
зійшлися заплакані, налякані твоїм несподіваним 
похороном, сельчани [ТС, с. 3];

- Бога та інших представників сакрального сві-
ту. Адресант звертається до покійників, Бога чи 
інших представників сакрального світу тоді, коли 
вірить, що його буде почуто, та очікує на бажану 
реакцію: ч → Бог (автор ч → Бог): […] о Боже, від-
плати, Господи; о, Боже, відплати […] [ПЩ, с. 104-
105]; ж → янгол-охоронець (авторка → янгол-охо-
ронець): Доле, мій янголе-охоронцю, хоч хтось! 
[БЗ, с. 148].

Комунікативнопасивний адресат мовлення – це 
адресат внутрішнього мовлення у художньому тек-
сті, який не може почути або прочитати звернення 
та відреагувати на нього, проте за умови звернення 
до нього у зовнішньомовленнєвому спілкуванні, він 
є активним співрозмовником. При зверненні до ко-
мунікативнопасивного адресата внутрішнього мов-
лення адресант не розраховує на реакцію співроз-
мовника. До таких адресатів належать (див. рис. 2):

- особи: ч → ж (автор → матір): Вітаю тебе, 
моя матусю, вітаю, моя така втомлена, така усміх-
нена і печальна, така свята [МК]; ж → ч (авторка 
→ колишній хлопець): […] небого, іди собі з Богом… 
[КB, с. 224];

- тварини (які при зовнішньомовленнєвому спіл-
куванні здатні сприймати інформацію та реагувати 
на неї): ч → тварина (ч → кіт): Кошенятко. Бідо-
лашне, як ти мене настрахопудило! [ВЖ, с. 93]; ж 
→ твар. (авторка → кіт): Згрібаєш в оберемок усе 
ще сплячого кота […] «Прокидайся, любий. Нам 
треба вирішувати, як жити далі […]» [ГМ, с. 37].
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Рис. 2. Комунікативнопасивний адресат мовлення
Джерело: розроблено автором

Персоніфікований адресат мовлення – це адре-
сат внутрішнього мовлення у художньому тексті, 
який не може сприймати звернення та реагувати 

на нього ані у внутрішньомовленнєвому спілкуван-
ні, ані у зовнішньомовленнєвому спілкуванні. Виді-
ляємо дві групи адресатів: об’єкти живої природи 
та об’єкти неживої природи (див. рис. 3). 

До об’єктів живої природи зараховуємо:
- рослини: ч → рослина: Омела на ліжку, і Кóра 

за дверима. […] Омела біла звичайна. Кóра […] О, 
мила імела, іволга, Viscum album L. [ІТ, с. 14-15];

- елементи живої природи (наприклад, частини 
тіла, органи і т. д.): ж → частини тіла (авторка → 
півкулі головного мозку із значенням «персональні 
комп’ютери»): Агов, мої «персональні»! Шепніть-
но мені […] [ШБ, с. 64].

Персоніфікований
адресат мовлення

Обʼєкти живої 
природи

Обʼєкти неживої 
природи

(потенційно: 
будь-які)

Рослини Елементи 
живої 

природи
Геогра
фічний 
обʼєкт

Пред-
мет

Процес Твір 
мис-
тецтва

Абст-
рактне 
понят-
тя

Рис. 3. Персоніфікований адресат мовлення
Джерело: розроблено автором

До об’єктів неживої природи ми зараховуємо:
- предмети: ж → предмет (ж → телефона слухав-

ка): Мене охопило нестерпне бажання викинути 
слухавку з кабіни якнайдалі від себе… Підступна 
гадюко, з мене досить твоєї отрути [БЗ, с. 47];

- транспортні засоби: ж → транспортний засіб 
(авторка → автомобіль): […] ви їдете за кермом сво-
го авто […] Газуй, Білочко, газуй! [КД, с. 29]; 

- будівлі та елементи будівель: ч → будівля (ав-
тор → рідний дім): Здрастуй, хато моя, притулку 
мій єдиний, крапле світла і ладу серед безмежного 
хаосу і нерозрізненної пітьми [МК];

- географічні об’єкти: ч → географічний об’єкт: 
[…] ну все ясно, прощавай, Африко […] [АТ, с. 116]; 

- елементи космічного простору: ж → елемен-
ти космічного простору: Сьогодні ти розмовляв зі 
мною, місяцю [БЗ, с. 61]; 

- речовини: ж → речовина: Водице-сестрице, 
допоможи мені, раз вогонь відмовився! [ШБ, с. 197];

- грошові одиниці та суми: ж → грошова оди-
ниця і сума: Прощайте, тринадцять гривень… 
[КД, с. 105].

- твори мистецтва: ж → твір мистецтва (ж → 
пісня): Лєті, наша пєсня, впєрьод (і назад?)… 
[КС, с. 62];

- хвороби: ж → хвороба: Але є один незапере-
чний хіт – перці чилі з сиром […] Помирай, моя 
застуда, з днем народження, гастрит! [КС, с. 230].

- психічні стани і процеси: ж → психічний стан: 
Ой сійся-родися, множся й не ділися, любий наш 
афекте! [КB, с. 163]; 

- процеси, події: ж → подія (авторка → побачен-
ня за вечерею): Отож – ґуд бай, вечеря на воді. Чи 
мені нічим повечеряти вдома? [МЩ, с. 122];

- абстрактні поняття: ч → абстрактне поняття: 
Ну все. Прощай, злий світе, я здурів» [ДК, с. 155].

Якщо звернення до об’єктів живої природи свід-
чать про специфічний світогляд адресантів, які ві-
рять, що їх буде почуто, то звернення до об’єктів 
неживої природи може як відображати світогляд 
адресанта, так і мати «риторичний характер«для 
надання сюжету драматичності. 
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Висновки і пропозиції. Представлена нами 

класифікація показує, що внутрішнє мовлен-
ня у художньому тексті широко представлене 
різними адресатами мовлення, тоді як зовніш-
нє мовлення, обмежене етикетними рамками, 
що продиктовані нормами суспільної поведінки, 
обмежується найчастіше звертаннями до осіб, 
рідше – до тварин. Якщо комунікативноактив-
ний і комунікативнопасивний адресати зазвичай 
однакові для автора-чоловіка та автора-жінки, 
то персоніфіковані адресати мовлення частіше 
стають складником ситуації спілкування, у якій 
адресантом є жінка. 

Так, чоловіки найчастіше вбачають потенцій-
них адресатів лише у об’єктах живої природи, 

тоді як жінки активно включають до внутріш-
ньомовного комунікативного акту об’єкти нежи-
вої природи. Причиною такої різниці є прагнен-
ня жінок якомога швидше зруйнувати бар’єр у 
спілкуванні та встановити рівноправні стосунки. 
Ця риса, вочевидь, підсвідомо переноситься і на 
об’єкти неживої природи. 

Перспективним для дослідження, на нашу дум-
ку, є детальний аналіз гендерної маркованості 
номінацій адресата внутрішнього мовлення у ху-
дожньому тексті, зокрема в межах кожної позиції 
представленої нами вище класифікації. Також вар-
то дослідити особливості найменування адресата 
мовлення при зверненні до одиничного адресата та 
до колективного адресата мовлення.
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В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ (ГЕНДЕРНЫЙ ФАКТОР)

Аннотация
В статье впервые осуществлена классификация адресатов речи, в частности внутренней речи в художественных 
текстах. Исследование выполнено на материале прозаических текстов современной украинской литературы. Все 
рассматриваемые произведения написаны от первого лица единственного числа. Исследование проведено с учетом 
гендерного фактора. В частности, во внимание приняты номинации адресата речи, которые показывают особен-
ности мировосприятия мужчин и женщин.
Ключевые слова: внутренняя речь, внутренняя речь в художественном тексте, внешняя речь, адресант, адресат, 
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CLASSIFICATION OF INTERNAL SPEECH ADDRESSEES  
IN FICTION (GENDER FACTOR)

Summary
The article is focused first on the classification of internal speech addressees in fiction texts. This research is executed 
on the prose materials of the modern Ukrainian literature. All analysable works are written from the first person 
singular. The research is realized using gender factor. In particular, the nominations of addressee speech are taken into 
account, which show the world perception feature of men and women.
Keywords: internal speech, internal speech in fiction, external speech, addresser, addressee, nomination of 
addressee speech.
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МОВНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ КІЛЬКОСТІ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ  
(НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ ТЕХНІЧНОЇ ПІДМОВИ  

ТА ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ІЗ КВАНТИТАТИВНИМ КОМПОНЕНТОМ)

Гайденко Ю.О.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

У статті розглянуто теоретичні питання вираження поняття кількості. Особливу увагу зосереджено на терміні 
«квантитативність». Досліджено вживання морфологічних, лексичних та синтаксичних мовних засобів спрямованих на 
реалізацію кількості. Здійснено порівняльний аналіз морфем, частин мови, словосполучень та фразеологічних одиниць, 
що мають кількісну семантику. Визначено рівень реалізації кількісної семантики одиницями різних мовних рівнів.
Ключові слова: кількість, категорія, квантитативність, мовні засоби, квантифікатор. 
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Постановка проблеми. На сучасному ета-
пі розвитку лінгвістичної науки особлива 

увага приділяється вивченню відображення явищ 
об’єктивної дійсності у мові, оскільки саме систе-
ма мови виступає засобом актуалізації уявлень про 
навколишній світ шляхом їх осмислення через ког-
нітивну діяльність носіїв мови. Тому вивчення за-
собів реалізації поняття кількості на різних мовних 
рівнях, способи їх творення та особливості вживан-
ня в англійській мові становлять неабиякий інтерес 
в аспекті сучасних лінгвістичних досліджень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанню вираження кількості в мові присвяче-
но багато лінгвістичних наукових праць таких 
дослідників як: Г.П. Арполенко, С.В. Баранова,  
І.О. Бодуен де Куртене, Г.Н. Воронцова, О.І. Єгоро-
ва, Г.Г. Морєва, І.П. Савельєва, О.А. Самочорнова, 
С.О. Швачко та ін. 

Теоретичного обґрунтування у роботах вище-
зазначених лінгвістів здобули поняття «кількість» 
та пов’язані із ним терміни. Особливу увагу в цих 
наукових працях зосереджено також на визначенні 
типів кількості та мовних засобів, що її познача-
ють. Однак питання реалізації кількісної семанти-
ки різними мовними одиницями у технічній підмові 
та у корпусі фразеологічних одиниць залишається 
актуальним. Метою статті є аналіз засобів різних 
рівнів мови, що спрямовані на вираження кванти-
тативності у технічній підмові, а також тих, що є 
формальними маркерами квантитативності у кор-
пусі фразеологічних одиниць. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ка-
тегорія кількості – одна з філософських категорій, 
що знайшла специфічне відображення в матема-
тичному мисленні, але разом із кількісним мате-
матичним мисленням варто розглядати кількісний 


