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Розкрито навчальну доцільність і роль роботи з аналізу та декодування автентичної метафори як однієї зі 
складових стилістично-маркованого контенту художнього твору у процесі професійної підготовки майбут-
нього фахівця-філолога. Беручи до уваги семантичні, формальні, структурні та функціональні параметри 
класифікації метафори, проаналізовано образну, оцінюючу, емотивно-оцінюючу, номінативну, когнітивну 
(концептуальну), анімалістичну, антропоморфну, просторову та декоративну метафори. Досліджено екс-
пліцитний метод ідентифікації метафори («Metaphor Identification Procedure» (MIP)), запропонований 
колективом дослідників Pragglejaz Group. Конкретним автентичним матеріалом продемонстровано алго-
ритм аналізу та декодування метафори. Доведено, що вивчення метафоричних зразків та моделей у канві 
автентичної емотивної прози в межах загального філологічного аналізу тексту є продуктивним видом 
роботи для студента-філолога.
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Постановка проблеми. Отримуючи філоло-
гічну освіту, майбутній фахівець має опа-

нувати компетенції, як комплексно аналізувати 
художній текст у структурному, семантичному 
та функціональному аспектах, що, у свою чергу, 
вимагає теоретичного осмислення природи тек-
сту, його категорій та ознак. Отже, навчальний 
потенціал такої дисципліни, як «Філологічний 
аналіз тексту», що «інтегрує лінгвістичний та 
літературознавчий підходи до розуміння твору, 
оскільки враховує методи, прийоми та наукові 
набутки лінгвістики тексту, поетики, стилістики», 
не викликає сумнівів [4, с. 405]. Так, на думку ві-
тчизняного науковця Т. П. Беценко, філологічний 
аналіз тексту є «своєрідним логіко-творчим, по-
шуковим процесом, зорієнтованим на різнорівне-
ве пізнання феномену різноаспектної текстової 
діяльності відправника інформації. Такий процес 
передбачає спiвдiю, співучасть адресанта й адре-
сата. Він відносно вичерпний; безкінечний у часі 
й просторі» [2, с. 42].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
орія та варіанти методик аналізу художнього 
тексту представлені в роботах таких дослідників, 
як Н. С. Болотнова, Е. Веттер, Р. Водак, О. В. Го-
ловіна, І. М. Кочан, В. А. Кухаренко, М. Мейер, 
А. М. Науменко, Н. А. Ніколіна, Ю. Г. Пихтіна, 
С. Тичер, В. І. Тюпа та ін.. Науковцями підкрес-
лено, що, виходячи з отриманих раніше загаль-
нотеоретичних знань з літературознавства та 
мовознавчих дисциплін, студент-філолог, працю-
ючи з художнім твором, учиться сприймати та 
аналізувати текст, розглядаючи його як цілісну 
та нерозривну єдність форми та змісту, грамотно 
вилучаючи всі види закладеної в ньому інфор-
мації; здійснювати аналіз його ідейно-тематичної 
основи та поетичної структури; розвивати вміння 
інтерпретувати метамову тексту, його словесно-
естетичну цінність; учиться відчувати та розу-

міти його як «естетичний феномен, що має ціль-
ність, образність і функціональність», як «форму 
звертання до світу, тобто як комунікативну оди-
ницю, у якій, у свою чергу, моделюється певна 
комунікативна ситуація; і як часткову динамічну 
систему мовних засобів» [8]. Саме це доводить 
доцільність упровадження такого виду роботи у 
процес підготовки фахівця-філолога. 

Мета статті – визначити значущість роботи 
з аналізу та декодування метафори як однієї 
зі складових стилістично-маркованого контенту 
художнього твору (у нашому дослідженні це ав-
тентична літературна казка) у процесі професій-
ної підготовки майбутнього фахівця-філолога. 

Виклад основного матеріалу. Викладач може 
запропонувати студентам для філологічного ана-
лізу твори, що належать до різних жанрово-сти-
лістичних груп художніх текстів. Літературна 
казка не є виключенням. Зазначимо, що існують 
різні визначення літературної казки: «автор-
ський прозаїчний або поетичний твір, який під-
коряється волі письменника, у якому диво віді-
грає роль сюжетоутворюючого чинника і якому 
властиві фантастична картина світу та ігрова 
основа» [9, с. 82]; «художній твір письменника, 
який, модифікуючи жанрово-стилістичні осо-
бливості фольклорної казки, формує новий за 
якістю авторський текст з різними інтертексту-
альними елементами (цитатами, ремінісценція-
ми, алюзіями тощо» [6, с. 568]; «жанр оповіда-
ння з фантастичним або чарівним сюжетом, що 
відбувається в реальному або чарівному світі, у 
якому можуть діяти як реальні, так і вигадані 
персонажі» [10]. Літературна казка представлена 
чарівними, побутовими, авантюрними творами; 
презентує відтінки героїчного, ліричного, гумо-
ристичного, сатиричного, філософського, психо-
логічного пафосу; вбирає особливості інших літе-
ратурних жанрів (поеми, новели, повісті, притчі, 
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п’єси, пародії, абсурду, фантастики тощо). Голо-
вними рисами літературної казки є прагнення 
автора відобразити естетику та світогляд сучас-
ної йому епохи; поєднати вигадку та реальність; 
показати гротескний світ; використати ігровий 
початок; презентувати запозиченні в народної 
казки персонажі, образи, сюжети, особливос-
ті мови та поетики; розкрити ліричність твору 
через психологізацію героїв; надати оцінку мо-
ральним, соціальним, естетичним проблемам іс-
торії та сучасності тощо [10]. З метою реалізува-
ти всі ці жанрово-функціональні інтенції, автор 
використовує емотивно-емоційні ресурси мови 
та мовлення. Саме аналіз і вивчення цього сти-
лістично-маркованого контенту та його потенцій 
і становить важливе завдання для майбутнього 
фахівця-філолога під час аналізу художнього 
тексту, у нашому випадку літературної казки.

Працюючи над створенням літературної каз-
ки, митець слова знаходиться в пошуку можли-
востей мовної та мовленнєвої організації канви 
твору, де явища природи, тварини, рослини, 
абстрактні поняття, а також ірреальні образи, 
створені фантазією самого автора, виступають 
як живі істоти, наділені антропоморфними ри-
сами: «мріяти», «діяти», «міркувати», «давати 
пораду», «любити», «творити добро», «сумува-
ти», «заздрити», «шкодити» та ін. Саме з цією 
метою автор звертається до використання тропів 
з їхніми асоціативними потенціями. Приводячи в 
дію тропеїчні механізми, автор «ілюструє» свій 
твір колоритними образами, «декорує» поетичну 
структуру твору та «кодує» його ідейно-тема-
тичний зміст. 

Беззаперечним є факт, що найбільш потуж-
ним та експресивно об’ємним тропом, до вико-
ристання якого звертається автор, є метафора. 
Пояснюється це тим, що лінгвостилістичний по-
тенціал, який притаманний метафорі, – «1) злит-
тя в ній образу та змісту, 2) контраст з тривіаль-
ною таксономією об’єктів, 3) категоріальний зсув, 
4) актуалізація «випадкових зв’язків», 5) немож-
ливість бути зведеною до буквальної перифрази, 
6) синтетичність, дифузність значення, 7) допу-
щення різних інтерпретацій, 8) відсутність або 
необов’язковість мотивації, 9) апеляція до уяви, 
а не знання, 10) вибір найкоротшого шляху до 
сутності об’єкта» – дозволяє органічно вибудову-
вати художність тексту твору [1]. Працюючи над 
побудовою цього стилістичного прийому, пись-
менник прагне зблизити далеке, з метою ство-
рити подібність, вмістити в одну контекстуальну 
площину мовні явища, що знаходяться в зонах 
лінгвістичного контрасту, з метою надати тексту 
поетичність та образність.

Беручи до уваги семантичні, формальні, 
структурні та функціональні параметри класи-
фікації метафори, ми виокремлюємо наступні 
види метафор, що є найбільш уживаними на сто-
рінках англомовної літературної казки: образна, 
оцінююча, емотивно-оцінююча, номінативна, ког-
нітивна (концептуальна), анімалістична, антро-
поморфна, просторова та декоративна.

Зазначимо, що кожен вид метафори, представ-
лений вище, маючи свою унікальну лінгвістичну, 
стилістичну, контекстуальну, інформативну та 
емотивно-експресивну природу, виконує певну 
функцію, демонструє свої «індивідуальні» мов-

ні та мовленнєві потенції у процесі органічного 
створення поетичності тексту. Так, образна мета-
фора допомагає авторові розкрити ознаки одного 
конкретного предмета через інший. Як результат, 
метафора виконує свою основну функцію – спо-
стерігаємо так звану «образну аналогію» – «ви-
користання слова, що означає якийсь предмет 
(явище, дію, ознаку), для ОБРАЗНОЇ назви ін-
шого об’єкта, ПОДІБНОГО до першого в чомусь. 
Це ніби образне визначення через інший об’єкт, 
перенос властивостей, порівняння, але не пряме, 
а побічне, замасковане» [11, с. 123]. Образна мета-
фора використовується автором з метою спроек-
тувати та втілити художні форми відображення 
світу, що, у свою чергу, потребує оцінного опису 
всіх складових цієї поетичної реальності. Тому 
образна метафора, «сприяючи емоційному наси-
ченню та виникненню змісту, потрібного авторові 
твору», діє в тандемі з оцінюючою та емотивно-
оцінюючою метафорами. Сучасний науковець 
Л. І. Шрагіна підкреслює, що оцінююча метафора 
використовується «за необхідності викликати в 
суб’єкта, який сприймає інформацію, рівнознач-
но певні асоціації з об’єктом або явищем, які опи-
суються», тоді як емотивно-оцінююча функціо-
нує як «засіб емоційного впливу для досягнення 
експресивного ефекту» [11, с. 124]. Зазначимо, 
що образно-оцінюючий портрет героя-людини 
презентує аксіологічна метафора. Анімалістична 
(зооморфна) метафора будується на порівнянні 
з тваринами; в основі антропоморфної метафори 
лежить зіставлення представників світу тварин 
та рослин, а також об’єктів неживої природи з 
людиною за різними ознаками: зовнішністю, го-
лосом, рисами характеру, манерою виконува-
ти дії та ін.. Просторова метафора демонструє 
аналогію з якоюсь характеристикою простору 
[5]. Декоративна метафора використовується як 
ресурс естетичного відображення художньої дій-
сності та прикраса мовлення [5]. 

Номінативна метафора означає семантичну 
деривацію, «утворення похідних номінативних 
одиниць від вихідних без зміни форми знака» [3]. 
Л. І. Шрагіна стверджує, що номінативна мета-
фора виступає як «універсальний механізм се-
мантичних змін (знаходження імені для нового 
об’єкта), що забезпечують включення об’єктів 
до культурно-мовного контексту» [11, с. 123]. На 
думку науковця, «виконуючи функцію номінації 
у процесі мовотворчості, метафора відіграє роль 
прямої аналогії – дає назви новим об’єктам або 
явищам однієї дійсності за схожими ознаками, 
що наявні у відомих об’єктах або явищах іншої 
діяльності» [11, с. 123]. 

Звертаючись до когнітивної (концептуальної) 
метафори, автор наділяє абстрактні сутності та 
образи конкретними рисами та дієвими якостя-
ми. Підкреслимо, що там, де діє когнітивна ме-
тафора, ««переносу» зазнає не ізольоване ім’я  
(з властивим йому прямим номінативним значен-
ням), а цілісна концептуальна структура (схема, 
фрейм, модель, сценарій), що активується пев-
ним словом (фокусом метафори) у свідомості но-
сія мови завдяки конвенційному зв’язку даного 
слова з даною конвенційною структурою» [7]. 

Вивчення та аналіз текстів англомовної літе-
ратурної казки засвідчили, що автор може ви-
користати різні моделі метафоричного переносу, 
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що побудовані на схожості форми, зовнішнього 
вигляду, місцевості, функцій, надання оцінки, 
враження, демонстрації дій та ін..

Наведемо приклади.
«… Nature was deep in her annual slumber and 

seemed to have kicked the clothes off» [13, р. 87]. 
«Everything else was a sort of thick, sleepy still-
ness smelling of meadow-sweet and dry grass» 
[14]. «The echoes flapped all along the flat mead-
ow» [14]. Представлені зразки метафор презен-
тують потенціал декорування опису пори року, 
місцевості.

« … but they went down after tea on Midsum-
mer Eve, when the shadows were growing, …» 
[14]. Метафора «when the shadows were grow-
ing» символічно демонструє аналогію з вечірнім 
часом. 

«A big trout – the children knew him well – 
rolled head and shoulders at some fly that sailed 
round the bend, while once in just so often, the 
brook rose a fraction of an inch against all the 
wet pebbles, and they watched the slow draw and 
shiver of a breath of air through the tree-tops» 
[14]. «While the Rat attacked the door with his 
stick, the Mole sprang up at the bell-pull? Clutched 
it and swung there, both feet well off the ground, 
and from quite a long way off they could faintly 
hear a deep-toned bell respond» [13, p. 103]. «The 
rush of air in his face, the hum of the engines, and 
the light jump of the car beneath him intoxicated 
his weak brain» [13, p. 259]. «The ruddy brick floor 
smiled up at the smoky ceiling, the oaken settles, 
shiny with long wear, exchanged cheerful glanc-
es with each other, plates on the dresser grinned 
at pots on the shelf, merry firelight flickered 
and played over everything without distinction» 
[13, p. 107]. Процитовані приклади містять ме-
тафори, у яких представники тваринного світи, 
об’єкти неживої природи (наприклад, «brook» – 
«струмок») відчувають, діють, рухаються з озна-
ками антропоморфізму. 

«῾When I'M a Duchess,’ she said to herself, (not 
in a very hopeful tone though), ῾I won’t have any 
pepper in my kitchen AT ALL. Soup does very 
well without. Maybe it’s always pepper that makes 
people hot-tempered,’she went on, very much 
pleased at having found out a new kind of rule, 
῾and vinegar that makes them sour and camomile 
that makes them bitter – and – and barley-sugar 
and such things that make children sweet-tem-
pered. I only wish people knew that: then they 
wouldn't be so stingy about it, you know’» [12]. 
«The long grass rustled at her feet as the White 
Rabbit hurried by, the frightened Mouse splashed 
his way through the neighbouring pool. She could 
hear the rattle of the teacups as the March Hare 
and his friends shared their never-ending meal, 
and the shrill voice of the Queen ordering off her 
unfortunate guests to execution; once more the 
pig-baby was sneezing on the Duchess's knee, 
while plates and dishes crashed around it; once 
more the shriek of the Gryphon, the squeaking of 
the Lizard’s slate-pencil, and the choking of the 
suppressed guinea-pigs, filled the air, mixed up 
with the distant sobs of the miserable Mock Tur-
tle» [12]. Представлені зразки презентують спі-
віснування та контамінацію метафор, заснованих 
на різних типах схожості, що, як результат, по-

силює образний, емотивно-експресивний та ін-
формативний потенціал висловлювання.

Зазначимо, що робота студента з пошуку ме-
тафори буде результативною за умови наслі-
дування певного алгоритму визначення даного 
тропу. Так, звернемося до експліцитного методу 
ідентифікації метафори («Metaphor Identification 
Procedure» (MIP)), запропонованого колективом 
дослідників Pragglejaz Group [15]. Цей алгоритм 
презентує такі чотири етапи процедури: 1 етап – 
прочитати текст з метою загального розуміння 
прочитаного; 2 етап – визначити лексичні оди-
ниці, використані в тексті; 3 етап – 3а. – визна-
чити контекстуальне значення кожної лексич-
ної одиниці; 3b. – визначити базове значення 
кожної лексичної одиниці; 3c. – визначити або 
виокремити базове значення лексичної одиниці 
від контекстуального; 3d. – вирішити, як співвід-
носиться базове значення лексичної одиниці зі 
значенням, отриманим нею в контексті; 4 етап – 
маркувати лексичну одиницю як метафоричну 
або, навпаки, неметафоричну [15]. Однак, на 
нашу думку, маркування метафоричної одиниці 
на заключному етапі ідентифікації таким чином 
не є повним. Ми вважаємо, що повинен існувати 
так званий проміжний варіант щодо визначен-
ня метафоричності лексичної одиниці – част-
кова метафоричність, яку можливо спостеріга-
ти в тому випадку, коли лінгвістична одиниця, 
наприклад, належить до стилістично маркова-
них пластів лексики (літературний вокабуляр 
(literary vocabulary) та розмовний вокабуляр 
(colloquial vocabulary)) або у своєму морфемно-
му складі має суфікс із зменшувально-пестли-
вим значенням. Такі варіанти лексичних одиниць 
уже мають емотивно-експресивну силу у своїй 
семантиці, що не може не вплинути на наявність 
у них відтінків метафоричності. Також зауважи-
мо, що варіант відповіді «Так» або «Ні» на за-
питання «Чи метафорично використана лексична 
одиниця?» («Metaphorically used?» – «Yes (No)») 
не задовольняє всім навчальним потребам роботи 
з аналізу метафори. Ми вважаємо, що ця робо-
та має бути продовжена шляхом декодуванням 
функцій метафори, які презентують її стиліс-
тичний та емотивно-експресивний потенціал у 
тексті або його фрагменті. 

За таким алгоритмом проаналізуємо фрагмент 
речення «… Nature was deep in her annual slum-
ber and seemed to have kicked the clothes off». 

nature
(a) contextual meaning: In this context, «na-

ture» indicates the world of plants, animals and 
landscapes.

(b) basic meaning: The basic meaning of the noun 
nature is «the phenomena of the physical world col-
lectively, including plants, animals, the landscape, 
and other features and products of the earth, as 
opposed to humans or human creations» [16].

(c) contextual meaning versus basic meaning: 
The contextual meaning is almost the same as the 
basic meaning. There are some shades that pre-
vent these two from overlapping: the reader feels 
that it is about the state of the nature in the defi-
nite season and it is the so-called «definite nature» 
of the definite nook. 

Metaphorically used? No.
was
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(a) contextual meaning: In this context, «was» 
introduces the state of the definite object in the 
sentence: nature.

(b) basic meaning: As copular verb to be has too 
faded basic meaning. It has the meanings of indi-
cating and specifying the existence, state, quality, 
identity, nature, role, etc. [16].

(c) contextual meaning versus basic meaning: 
The contextual meaning is the same as the basic 
meaning.

Metaphorically used? No.
deep
(a) contextual meaning: In this context, «deep» 

indicates the sound sleep.
(b) basic meaning: One of the basic meanings of 

the adjective deep is «very intense or extreme» [16].
(c) contextual meaning versus basic meaning: 

The contextual meaning is almost the same as the 
basic meaning. But there are some shades that en-
large the informativity of the contextual meaning: 
the encirclement of other lingual elements of the 
sentence helps the reader predict that it is the pe-
riod of relaxation in nature, it happens in winter; 
nature enjoys her sound and peaceful sleep. 

Metaphorically used? Partially yes. 
in
(a) contextual meaning: In this context, the 

preposition «in» indicates the inclusion of the na-
ture in the definite state. 

(b) basic meaning: One of the basic meanings 
of the preposition in is «expressing inclusion or in-
volvement» [16]. 

(c) contextual meaning versus basic meaning: 
The contextual meaning is the same as the basic 
meaning.

Metaphorically used? No. 
her
(a) contextual meaning: In this context, the pro-

noun «her» indicates that the nature is regarded as 
a human being of a female sex. 

(b) basic meaning: One of the basic meanings of 
the pronoun her is «belonging to or associated with 
a female person … previously mentioned or easily 
identified» [16].

(c) contextual meaning versus basic meaning: 
The contextual meaning is the same as the basic 

meaning. But the use of her is stylistically marked: 
the author treats the nature as a female person. 

Metaphorically used? No. 
annual
(a) contextual meaning: In this context, the ad-

jective «annual» indicates that this event (i.e. win-
ter relaxation of nature) happens once a year.

(b) basic meaning: The basic meaning of the ad-
jective annual is «occurring once every year» [16].

(c) contextual meaning versus basic meaning: 
The contextual meaning is the same as the basic 
meaning.

Metaphorically used? No. 
slumber
(a) contextual meaning: In this context, the 

noun «slumber» indicates winter relaxation of na-
ture which is full of calmness, peacefulness and 
harmony. 

(b) basic meaning: The basic meaning of the 
noun slumber is «sleep» [16].

(c) contextual meaning versus basic meaning: 
The contextual meaning contracts with the basic 
meaning, and can be understood by comparison 
with it. 

Metaphorically used? Yes. 
Процедура метафоричної ідентифікації кон-

текстуальних та базових значень лексичних 
одиниць даного фрагменту речення свідчить, 
що не кожна лексична одиниця є метафорично 
маркованою, але, використані разом, ці одиниці 
органічно створюють метафоричність усього ви-
словлювання.

Висновки. Отже, матеріал, представлений 
вище, довів, що вивчення та аналіз метафорич-
них зразків та моделей у канві тексту автентич-
ної літературної казки в межах загального філо-
логічного аналізу тексту є продуктивним видом 
роботи для студента-філолога. З одного боку, це 
дозволяє підвищити рівень мовно-мовленнєвої 
компетентності, а з іншого – мотивує студента 
до аналізу, порівняння, обміну думками та іншо-
мовного спілкування взагалі; пробуджує інтерес 
до культурної спадщини країни, мова якої ви-
вчається; формує гуманістичні ціннісні орієнта-
ції, тим самим збагачуючи духовний світ молодої 
людини. 

Список літератури:
1. Арутюнова Н. Д. Метафора и дискурс / Н. Д. Арутюнова // Теория метафоры. – 1990. – С. 5–32. Режим до-

ступу : http://philology.ru/linguistics
2. Беценко Т. П. Філологічний аналіз художнього тексту / Т. П. Беценко // Дивослово. – 2012. – № 10. –  

С. 42–45. Режим доступу : http://dyvoslovo.com.ua/wp-content/uploads
3. Варламова М. Ю. Семантическая деривация на базе наименований лица в современном русском языке: 

дис. … кандидата филол. наук : 10.02.01 / Варламова Марина Юрьевна. – Казань, 2008. – 221 с. Режим до-
ступу : http://cheloveknauka.com

4. Кібальнікова Т. В. Предмет, завдання, принципи філологічного аналізу тексту / Тетяна Володимирівна 
Кібальнікова // Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки (мовознавство) / ред. О. А. Семенюк [та 
ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 128. – С. 404–407.

5. Классификации метафор [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://lektsii.com
6. Літературознавча енциклопедія : [у 2 т.]. / Авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. – К. : ВЦ «Академія», 2007. Т. 1. – 

2007. – 608 с. 
7. Маслова В. А. Теория концептуальной метафоры и ее роль в современных лингвистических исследовани-

ях / В. А. Маслова // Лінгвістика. Лінгвокультурологія : зб. наук. пр. / редкол.: О. І. Панченко (відп. ред.) 
та ін. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2012. – Т. 5. – С. 87–96. Режим доступу : http://www.dnu.dp.ua/
docs/zbirniki

8. Николина Н. А. Филологический анализ текста : Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заве-
дений / Н. А. Николина. – М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 256 с. Режим доступу :  
http://bookre.org/reader



«Young Scientist» • № 2 (42) • February, 2017 359

Ф
ІЛ

О
Л

О
ГІ

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

9. Проценко Ю. Л. Літературна казка в системі літературних жанрів та ієрархій (на матеріалі англійської літе-
ратурної казки ХІХ ст.) / Ю. Л. Проценко // Іноземна філологія (Inozemna Philologia). – 2007. – Вип. 119(2). – 
С. 82–85.

10. Что такое литературная сказка: определение, примеры [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://fb.ru/article
11. Шрагина Л. И. Процесс конструирования метафоры как объект психологического исследования / Л.И. Шраги-

на // Психологический журнал. – 1997. – Т. 18. – №6. –С. 121–128. Режим доступу : http://dspace.onu.edu.ua
12. Carroll L. Alice’s adventures in Wonderland / Lewis Carroll. Режим доступу : http://lib.ru
13. Grahame K. The Wind in the Willows / Kenneth Grahame. – Moscow: Progress Publishers, 1981. – 360 p.
14. Kipling R. Puck of Pook’s Hill / Rudyard Kipling. Режим доступу : https://liteka.ru
15. MIP: A Method for Identifying Metaphorically Used Words in Discourse. Режим доступу :  

http://www.lancaster.ac.uk 
16. Oxford Dictionaries. – Режим доступу : https://en.oxforddictionaries.com

Ананьян Э.Л.
Донбасский государственный педагогический университет

АНАЛИЗ И ДЕКОДИРОВАНИЕ МЕТАФОРЫ В ПРОЦЕССЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА-ФИЛОЛОГА 
(НА МАТЕРИАЛЕ АУТЕНТИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКИ)

Аннотация
Раскрыта учебная целесообразность и роль работы по анализу и декодированию аутентичной метафо-
ры как одной из составляющих стилистически-маркированного контента художественного произведе-
ния в процессе профессиональной подготовки будущего специалиста-филолога. Принимая во внимание 
семантические, формальные, структурные и функциональные параметры классификации метафоры, 
проанализированы образная, оценивающая, эмотивно-оценивающая, номинативная, когнитивная (кон-
цептуальная), анималистическая, антропоморфная, пространственная и декоративная метафоры. Ис-
следован эксплицитный метод идентификации метафоры («Metaphor Identification Procedure» (MIP)), 
предложенный коллективом исследователей Pragglejaz Group. Конкретным аутентичным материалом 
продемонстрирован алгоритм анализа и декодирования метафоры. Доказано, что изучение метафори-
ческих образцов и моделей в канве аутентичной эмотивной прозы в рамках общего филологического 
анализа текста является продуктивным видом работы для студента-филолога.
Ключевые слова: метафора, троп, метод идентификации метафоры, анализ, декодирование, литера-
турная сказка, эмотивно-экспрессивные потенции, стилистический потенциал, семантическая дерива-
ция, образная аналогия.
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ANALYSIS AND DECODING OF METAPHOR IN THE PROCESS  
OF PROFESSIONAL TRAINING OF PROSPECTIVE SPECIALIST-PHILOLOGIST  
(ON THE MATERIAL OF AUTHENTIC LITERARY FAIRY-TALE)

Summary
The educational expediency and the role of work which deals with the analysis and decoding of authentic 
metaphor as one of the constituents of the stylistically-marked content of the piece of fiction in the pro-
cess of professional training of prospective specialist-philologist are revealed. Taking into account semantic, 
formal, structural and functional parameters of classification of metaphor figurative, estimating, emotive 
and estimating, nominative, cognitive (conceptual), animalistic, anthropomorphous, spatial and decorative 
metaphors are analysed. The explicit method of metaphor identification («Metaphor Identification Proce-
dure» (MIP)) suggested by the group of researchers of Pragglejaz Group is investigated. The algorithm of 
metaphor analysis and decoding is shown by the examples of the definite authentic patterns. It is proved 
that exploring of metaphorical patterns and models in the canvas of authentic emotive prose within the 
frameworks of global philological analysis of the text is the productive type of work for a student-philologist.
Keywords: metaphor, trope, metaphor identification procedure, analysis, decoding, literary fairy-tale, 
emotive and expressive potentialities, stylistic potential, semantic derivation, figurative analogy.


