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(Львівський національний університет імені Івана Франка), директора 
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Постконференційне: 
монографія, статті, хроніка 

 
25-27 вереснѐ 2014 року в Київському національному лінгвістичному університеті 

відбуласѐ міжнародна конференціѐ «Мова – лiтература – мистецтво: когнiтивно-
семiотичний iнтерфейс». Конференціѐ засвідчила необхідність дальшої розбудови 
міждисциплінарних когнітивних студій ѐк в межах гуманітарних наук, так і у взаюмодії 
гуманітарних і природничих наук, а також актуальність інтенсифікації розробки 
прикладних аспектів когнітології.  

У розвиток доповідей та обговорень на конференції членами УАКЛіП було 
підготовлено монографія та низку статей, у процесі підготовки колективна монографіѐ, 
про що ми інформуюмо у цьому номері Бялетенѐ.  

Постконференційна монографія 
 

@ С.А. Жаботинская 
 

ЯЗЫК КАК ОРУЖИЕ В ВОЙНЕ МИРОВОЗЗРЕНИЙ 
 

УКРАИНА 
декабрь 2013 – декабрь 2014 

 

МАЙДАН – АНТИМАЙДАН: 
словарь-тезаурус лексических инноваций 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Эта небольшаѐ книга поѐвилась во времѐ больших 
эмоциональных потрѐсений, сопровождаящих 
исторический и мировоззренческий «сломы». Исторический 
«слом» свѐзан с попыткой изменениѐ миропорѐдка, в 
котором существуят яридически закрепленные границы 
государств. «Слом» же мировоззренческий, происходѐщий 
на уровне национальных сознаний, свѐзан с изменением 
представлений о том, каким должен быть мир в целом, 
какой должна быть твоѐ страна и твой народ, кем есть ты 
сам как его часть.  Эпицентром исторического и 
мировоззренческого «сломов», резонанс которых ощутил весь современный мир, стала 
Украина. Ее границы перекраиваятсѐ ныне соседним государством. Ее народ переживает 
переход от психологии общества рабов, безропотно подчинѐящихсѐ власти, к психологии 
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гражданского общества, требуящего экономических и социальных прав и свобод. При 
этом власть лелеет и постоѐнно подпитывает старое мировоззрение, дабы оно 
уничтожило новое. По-настоѐщему. На поле боѐ. С тысѐчами жертв с одной и с другой 
стороны. 

Противостоѐние мировоззрений происходит в накаленной эмоциональной среде, 
порождаемой и подогреваемой словом. Оно становитсѐ своеобразным «оружием» 
Майдана и Антимайдана, которые в данном случае понимаятсѐ широко – как 
антагонисты, поддерживаящие и не поддерживаящие свершившуясѐ в Украине 
револяция. Особой «поражаящей силой» обладаят созданные противоборствуящими 
сторонами лексические инновации, которые вклячаят неологизмы (новые единицы или 
же новые значениѐ уже известных единиц, имеящие множественное употребление) и 
окказионализмы (единицы, встречаящиесѐ в единичных контекстах). Далее, в силу 
традиционности термина «неологизм», он используетсѐ как синоним термина 
«лексическаѐ инновациѐ».  

Толчком длѐ сбора неологизмов Майдана и Антимайдана послужил 
профессионально интересный длѐ менѐ как лингвиста всплеск народного 
словотворчества. Но по мере накоплениѐ данных становилось очевидно, что они 
представлѐят интерес не только в плане традиционной длѐ лингвистики проблемы 
использованиѐ формальных номинативных техник, но  и в плане свѐзи между ѐзыком и 
сознанием, сущность которой изучаетсѐ современной когнитивной лингвистикой. Длѐ 
лексических инноваций эта свѐзь проѐвлѐетсѐ двоѐко: по линии их создателей, которые 
даят имѐ факту, и по линии их пользователей, которые «реконструируят» факт, опираѐсь 
на имѐ. Отсяда возникает вопрос о том, как создаетсѐ слово-оружие и как оно влиѐет на 
сознание. Ответ на этот вопрос требовал практической и теоретической обработки 
данных.  

Данные – 404 единицы – были собраны из 
Интернет-ресурсов в течение  декабрѐ 2013 – декабрѐ 
2014 гг. Период времени охватывает револяция на 
Майдане, аннексия Крыма и военные действиѐ на 
Донбассе. Большинство неологизмов поѐвились именно 
в это времѐ. Отдельные термины, созданные ранее, 
были «реанимированы» в данный период в своем либо 
конвенциональном, либо же видоизмененном 
значении. Отобранные лексические инновации не 
вклячаят ѐвные вульгаризмы и обсценизмы. В то же 

времѐ, в рѐде случаев таковые могут присутствовать в материале в своей более или менее 
скрытой, «свѐзанной» форме. Термины взѐты в их русскоѐзычном варианте, который 
используетсѐ Антимайданом, а также типичен длѐ русско- и украиноговорѐщего Майдана, 
украинские инновации которого переводимы на русский. Термины были заимствованы в 
основном из специальных словарей, размещенных на украинских и российских сайтах –
проукраинских и антиукраинских по своей идеологической направленности. Изначально 
таких словарей, насчитываящих один-два десѐтка новых слов, поѐвлѐлось в Сети 
довольно много. Однако постепенно их количество  уменьшалось, и источником 
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материала становились, в основном, публикации в Интернет-изданиѐх и комментарии к 
ним читателей.  

Собранные данные были упорѐдочены в словаре-тезаурусе, где неологизмы 
располагаятсѐ не в обычном алфавитном порѐдке, а по темам. Значение некоторых 
терминов иллястрируетсѐ визуальными мемами (фотожабами), которыми изобилует 
Интернет. В словаре даятсѐ: а) толкование происхождениѐ неологизма; б) значение 
неологизма; в) в рѐде случаев – интерпретациѐ термина самими его создателѐми и 
пользователѐми, а также реакциѐ оппонентов на термин, отражаящаѐ полемику 
антагонистов. Длѐ объѐснениѐ значениѐ неологизмов ѐ выбирала из имеящихсѐ 
трактовок наиболее нейтральные, даящие представление не столько об оценке 
именуемого ѐвлениѐ, сколько о нем самом. Этого правила ѐ придерживалась и в том 
случае, если приходилось формулировать трактовку термина самостоѐтельно. Оценка же, 
вложеннаѐ в термин его создателѐми, присутствует в полной мере в специально 
оговоренных «интерпретациѐх (комментариѐх) Майдана / Антимайдана», что позволѐет 
читателя услышать голос самих вояящих сторон, целостнаѐ картина противостоѐниѐ 
которых достаточно четко вырисовываетсѐ даже из таких малых единиц как отдельные 
слова, собранные вместе и упорѐдоченные по тематическому принципу.  

Тематическаѐ организациѐ 
неологизмов в словаре-тезаурусе 
позволила перейти к их 
теоретическому анализу. Он вклячает 
рассмотрение акцентированности, 
важности тематически организованных 
понѐтий длѐ тех, кто дает им имена, а 
также «технику» созданиѐ этих имен, 
используемых в качестве «оружиѐ» в 
войне двух мировоззрений – Майдана 
и Антимайдана. Эта война ведетсѐ в 
более широком контексте 
консциентальной войны, в которой власть вояет не столько против своего «врага», 
сколько за сознание своего потенциального соязника, дабы его руками этого «врага» 
уничтожить. Длѐ описаниѐ консциентальной войны и ее оружиѐ были привлечены работы 
как англоѐзычных, так и русскоѐзычных авторов. Англоѐзычные авторы *25; 28; 29 и др.+ 
говорѐт о войне за сознание как универсальном ѐвлении и протестуят против ее 
использованиѐ правительствами своих стран длѐ влиѐниѐ на собственный народ. 
Русскоѐзычные авторы *4; 11+ формулируят понѐтие консциентальной войны как 
целенаправленное влиѐние Запада на сознание россиѐн, как уничтожение их 
самоидентификации, благодарѐ чему человеку «можно внушить лябуя идентификация, 
убедив его в том, что он – не русский, а, скажем, эльф, гоблин или демократ». Такой 
человек «терѐет способность быть русским (китайцем, татарином, индейцем майѐ), 
превращаѐсь в чистый лист, на котором можно писать все, что угодно, и рисовать все, что 
взбредет в голову тому, кто перед этим стерилизовал сознание человека-жертвы» *11+. 
Протестуѐ против «тлетворного влиѐниѐ Запада» на российские умы, специалисты в 



5 

 

области консциентальной войны на практике считаят вполне приемлемым (и 
необходимым) использовать ее приемы в своих целѐх – длѐ влиѐниѐ на сознание россиѐн 
и жителей украинского Донбасса. Если россиѐнину нужно внушить новуя патриотичнуя 
«идентичность», то украинца такой идентичности необходимо лишить, его сознание 
следует «стерилизовать», ибо он, следуѐ новой, «патриотичной», картине мира россиѐн, 
не имеет права ни на своя история, ни на свой ѐзык, ни на своя культуру, ни – 
следовательно –  на своя территория. Именно такой вывод следует из анализа ѐзыковых 
данных.  

Структура этой книги, представлѐящей результаты практической и теоретической 
обработки лексических инноваций Майдана и Антимайдана, может быть двоѐкой. Если 
следовать логике самого процесса именованиѐ, то следует сначала дать словарь, в 
котором приведены значениѐ терминов, или именуемые ими понѐтиѐ, а затем объѐснить 
в статье, как длѐ них создаетсѐ имѐ. Если же следовать логике интерпретатора термина 
(того, длѐ кого он предназначен), то следует сначала показать в статье, как «сделан» этот 
термин с целья активации определенного понѐтиѐ, разъѐснение которого дано в словаре. 
В этом случае читатель может начать ознакомление с книгой и со статьи, отсылаящей к 
словаря, и с самого  словарѐ как источника фактажа длѐ предлагаемого в статье анализа. 

По рѐду причин ѐ на первое место поставила статья. Во-первых, словарь 
предназначен не длѐ пользованиѐ им, а длѐ организации материала исследованиѐ. Во-
вторых, представленный в словаре «живой» ѐзык, будучи эмотивно достаточно жестким и 
хлестким, может показатьсѐ обидным той или иной именуемой стороне, котораѐ может 
увидеть в этом материале «подрыв своего авторитета». В данной книге такаѐ цель никоим 
образом не ставитсѐ. Ее задача, решаемаѐ в статье, – показать, как слово может отражать 
оценку существуящего факта и как слово может «порождать» сам факт, создаваѐ тем 
самым мировоззрение, не имеящее опоры в реальности. В-третьих, эта книга в ее 
настоѐщем варианте адресована в первуя 
очередь лингвистам и психологам. Сегоднѐ их 
знаниѐ востребованы обществом. От 
написаниѐ чисто теоретических работ, 
пополнѐящих библиотечные полки, им следует 
перейти к исследованиѐм, которые могут 
помочь обществу понѐть, какуя роль играет 
ѐзык в настроениѐх, пристрастиѐх, убеждениѐх 
и предубеждениѐх человека, как ѐзык 
формирует и деформирует его сознание. 
Именно об этом идет речь в статье, сопровождаемой словарем как «срезом» 
анализируемого живого ѐзыка. Этот ѐзык неприглѐден, но его нужно изучать, ибо именно 
он влиѐет на сознание, которое сегоднѐ решает вопросы войны и мира.  

 Книга может быть интересна не только специалистам (особенно тем, кто занимаетсѐ 
неологией, политической лингвистикой и изучением  идеологической пропаганды), но и 
широкой общественности, ознакомление которой с некоторыми техниками современной 
консциентальной войны, или войны за общественное сознание, становитсѐ ныне 
насущной необходимостья. 
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Перша рецензія на монографію 
С.А. Жаботинської 

 

 

Словарь Майдана, 
Pax Americana и Pax Russica 

 

 
Книга — замечательный сборник и опыт толкового словарѐ терминов, 

идиоматических выражений и неологизмов, возникших со времени начала 
драматических событий на киевском Майдане в 2013 году. Работу 
С.Жаботинской отличает академическаѐ отстраненность. Она вклячила в 
словарь пропагандистские и контрпропагандистские клише, ругательнуя 
(пейоративнуя) лексику и мемы, вырабатывавшиесѐ и с проукраинской 
(майдан), и с пророссийской (антимайдан) стороны. Сквозь нейтральность 
ученого-лингвиста, увлеченного своим предметом,  слышен еще хохоток 
человека, умеящегосѐ смеѐтьсѐ, в том числе и над собой и своими землѐками.  

Тому, кому кажетсѐ, что знает все слова, шутки и мемы, свѐзанные с 
конфликтом, скажу — не спешите. В словаре много такого, что не вошло в 
широкий оборот, ни в украинском, ни в русском, но что нужно отметить длѐ 
истории. 

Собственно словарь предварѐет академичнаѐ статьѐ о ѐзыке как средстве 
и неотъемлемой части “гибридной войны”. Кому это скучно — сразу 
прокручивайте к словаря. 

Тетрадки Аничкина рекомендуят книгу и как серьезнуя научнуя работу, и 
как отличный справочный ресурс, и просто как увлекательное чтение. 

Вот несколько примеров из книги: 

Небесная сотня – участники Майдана, погибшие в Киеве во времѐ 
столкновений с силовыми структурами. 

Офисная сотня — сторонники Майдана, сотрудники офисов, которые в 
силу занѐтости не могли присоединитьсѐ к протестуящим; во времѐ военных 
действий на Донбассе стали всеми силами помогать украинской армии: 
собирать средства и отправлѐть помощь на фронт. 

Диванная сотня — сторонники Майдана, которые поддерживаят борьбу 
за прогрессивные преобразованиѐ в Украине лишь в Интернете или смотрѐ 
телевизор. В пренебрежительном значении – те, кто побоѐлсѐ выйти на Майдан. 
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Диванные войска —  жители России и Украины,  которые упражнѐятсѐ в 
полемике дистанционно,  через Интернет;  особенности психологической войны 
в условиѐх распространениѐ социальных сетей. 

Антимайдан —  противники евроинтеграции.  Во времѐ револяции в 
Киеве размещались в Мариинском парке.  Борцы со сторонниками Майдана как 
«бандеровцами» и «фашистами». 

Шевченко — бандеровский Ницше, вурдалак и панский прихвостень. Днем 
писал картины на русском ѐзыке, но по ночам переводил на мову и продавал 
львовским фашистам под видом захалѐвной книжечки «Майн Кобзар». Особо 
почитаем Фарион, Госдепом и Гитлером. (Поѐснение: неакадемический тон 
статьи о "Шевченко" объѐснѐетсѐ тем, что это из Приложениѐ словарѐ, где 
даятсѐ примеры полемических искажений при столкновениѐх в социальных 
сетѐх. Определениѐ, разумеетсѐ, следует воспринимать с иронией. "Это 
адекватнаѐ и, как по мне, остроумнаѐ реакциѐ на "неадекват",— объѐснила 
"Тетрадкам" профессор Жаботинскаѐ.)  

Еще одно замечание. В статье словарѐ, посвѐщенной идее “русского 
мира”, приводитсѐ такаѐ цитата:  

“Русский мир” в историческом плане – это концепциѐ враньѐ, 
громоздѐщегосѐ на более раннем вранье, и постоѐнно генерируящаѐ поэтому 
комплекс исторической неполноценности и агрессии – особенно по отношения 
к Украине. Новый мир не может быть не только “русским”, он также не может 
быть “англо-американским” или “китайским”. США не создаят “американский 
мир”, они создаят демократический мир. *...+ Концепциѐ “pax americana” это 
цивилизационнаѐ, а не ѐзыково-культурнаѐ концепциѐ. Лишь когда “русский 
мир” станет чем-то большим, нежели миром ѐзыка и культуры, он будет иметь 
шанс на цивилизационнуя перспективу" (С. Дацяк). (Сергей Дацяк — 
современный украинский философ. - Прим. ред.) 

Здесь надо поѐснить, что идеѐ “американского мира” и “демократического 
мира” — это две разные политические идеологии, конкурируящие в 
американском дискурсе. Pax Americana — это стараѐ концепциѐ доминированиѐ 
США в мире. Или, в другой интерпретации, идеѐ участиѐ, интервенции, в том 
числе вооруженной, в мировые дела там, где затронуты американские 
интересы. Ей противостоит идеѐ демократического мира. Это — термин, по-
английски — democratic peace theory. 

 
Заметка Alexander Anichkin  

 

european-book-review.blogspot.fr/2015/03/pax-americana-pax-russica.html   
 

https://plus.google.com/100536504628719064277
http://european-book-review.blogspot.fr/2015/03/pax-americana-pax-russica.html
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Постконференційні статті 
 

 

Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО  

Київського національного лінгвістичного університету  

Філологія. Педагогіка. Психологія. – 2015. – Вип. 30 

 
З М І С Т 

 

Кудрявцева Н. С. Концептуальна метафора ѐк підґрунтѐ наукової теорії  

Chugu S. D.   Text World Theory and Text Comprehension 

Нагорна О. О.  Синкретизм вербальних і невербальних засобів у тексті 

ситуативної комедії (на прикладі комедійного серіалу “The Mindy Project” / 

“Проект Мінді”) 

Радчук О. В.   Лингвокультурные особенности репрезентации понѐтиѐ  

ОТСУТСТВИЕ в паремиѐх 

Кущ Е. О.   Вербалізаціѐ ідеологічних макроструктур полѐризації в 

упередженому дискурсі американських, британських і російських політиків  

Семашко Т. Ф.  Зміна акцентів щодо розуміннѐ стереотипу ѐк феномена 

соціальної практики   

Жихарева О. О.  Словесна голографіѐ в англомовному біблійному дискурсі  

Ushchyna V.   Creativity of Construing and Interpreting Identity in Discourse 

Situations of Risk  

Бондарчук О. Ю. Концептуальна метафора ѐк інструмент дослідженнѐ лінгво-

культурного типажу “AUSSTEIGER” 

Лук’янець Г. Г.  Колоронімічна апелѐціѐ до логосу в текстах інтернет-новин: 

дедуктивна схема аргументації  

Швачко С. О.  Філологічні вкрапленнѐ в поезії Т. Г. Шевченка  

Савчук Р. І.   Історіѐ становленнѐ наратології: від античної поетики до нових 

наративних практик студіяваннѐ художнього тексту  

Gladio S. V.   Cоgnitive Approach to Literary Text Interpretation  
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Постконференційна хроніка 
 

С.О. Швачко, М.В. Черник  

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ  

«МОВА – ЛІТЕРАТУРА – МИСТЕЦТВО: 

КОГНІТИВНО-СЕМІОТИЧНИЙ ІНТЕРФЕЙС» 
 

Філологічні трактати. – 2014. – Т.6, № 3. – С. 132-133.  

 

Кожне наукове зібраннѐ – це осередок невичерпної енергії та 
сили розуму, ѐкий, мов вічний двигун, підсумовуячи наѐвні 
здобутки, надихаю на нові звершеннѐ.  

Цього вереснѐ пожовкле листѐ величного Киюва гостинно й 
радісно вітало своїми барвами науковців-лінгвістів, ѐкі осіннім 
ранком поспішали до Київського національного лінгвістичного 
університету. Натхненний шурхіт під ногами зливавсѐ у 
хвиляячі мотиви, ѐкі з кожним кроком здіймалисѐ все вище й 
зливалисѐ в одну потужну мелодія, що впевнено 
ознаменовувала початок Міжнародної наукової конференції 
«Мова – література – мистецтво: когнітивно-семіотичний 
інтерфейс».  

Цѐ довгоочікувана подіѐ відбуваласѐ 25–27 вереснѐ 2014 року завдѐки клопіткій роботі 
організаторів, серед ѐких Київський національний лінгвістичний університет, Центр 
когнітивних і семіотичних досліджень, Українська асоціаціѐ когнітивної лінгвістики і 
поетики, Українське Фулбрайтівське коло, кафедра лексикології і стилістики англійської 
мови імені проф. О. М. Мороховського; оргкомітет – Р. В. Васько, д-р філол. наук, проф., 
ректор КНЛУ; О. П. Воробйова, д-р філол. наук, проф., президент УАКЛіП; О. В. Матвієнко, 
д-р пед. наук, проф., проректор із наукової роботи КНЛУ. 

Провідні українські та зарубіжні вчені представили свої напрацяваннѐ у сфері 
когнітивно-семіотичних аспектів мови, літератури та мистецтва. На пленарних засіданнѐх 
виступили Е. Кшановська-Ключевська (Ягелонський університет, м. Краків, Польща), 
І. П. Бондаренко (Київський національний університет ім. Т. Шевченка), 
О. Ч. Кшановський (Київський національний лінгвістичний університет), О. Р. Валігура 
(Київський національний лінгвістичний університет), І. В. Пустовойт (Університет Хофстра, 
м. Хемпстед, штат Нья-Йорк, США), С. А. Жаботинська (Черкаський національний 
університет ім. Б. Хмельницького).  

Також під час секційних засідань та обговорень за «круглим столом» свої доповіді 
представили такі вчені: О. П. Воробйова (Київський національний лінгвістичний 
університет), Т. В. Бовсунівська (Київський національний університет ім. Т. Шевченка), 
І. І. Сєрякова (Київський національний лінгвістичний університет), Т. І. Саєнко (незалежний 
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дослідник, м. Київ), С. В. Курбатов (Інститут вищої освіти Національної академії 
педагогічних наук України, Центр російських та ювразійських досліджень Університету 
Уппсала, Швеціѐ), Т. Є. Некряч (Київський національний університет ім. Т. Шевченка), 
І. С. Шевченко (Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна), О. І. Морозова 
(Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна), А. П. Мартинюк (Харківський 
національний університет ім. В. Н. Каразіна), О. В. Ребрій (Харківський національний 
університет ім. В. Н. Каразіна), Л. І. Бєлєхова (Херсонський державний університет), 
І. М. Колегаєва (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова), Р. К. Махачашвілі 
(Запорізький національний університет), С. О. Швачко (Сумський державний університет).  
Робота у секціѐх проходила за такими темами, ѐк мовна та естетична творчість: подібності 
й розбіжності; метафора у мові, літературі та мистецтві: інтерсеміотичні зв’ѐзки; 
лінгвістика і семіотика креативності: мовна та дискурсивна особистість; візуальні 
мистецтва і мовна когніціѐ; мистецтво у дзеркалі мови, тексту, дискурсу: архітектура, 
музика, живопис, балет, кінематограф.  

Засіданнѐ «круглого столу» було присвѐчене темам «Languages, Literatures, Works of Art 
– the Texts of Our Experience» та «Когнітивні дослідженнѐ в Україні: кількість і ѐкість».  

Сумський державний університет на Міжнародній науковій конференції «Мова – 
література – мистецтво: когнітивно-семіотичний інтерфейс» був представлений 
доповідѐми проф. С. О. Швачко («Філологічні вкрапленнѐ в поезії Т. Г. Шевченка») та 
аспірантки кафедри теорії та практики перекладу М. В. Черник («Екфрасис ѐк засіб 
екстеріоризації творів мистецтва в англомовному художньому дискурсі»).  

Учасники ціюї незабутньої зустрічі щиро вдѐчні оргкомітету конференції за потужну 
енергія наукової думки, цінні лінгвістичні надбаннѐ, наснагу на нові пошуки, апробація та 
публікація матеріалів, а також за творчий, вишуканий підхід до організації та відчуттѐ 
атмосфери прекрасного. Чекаюмо на нові творчі зустрічі! 
 

Заплановано:  
колективна монографія 

 
 

Language − Literature − the Arts: 
A Cognitive Semiotic Interface   

editors: Olga Vorobyova,  Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska 
 

hosting series: Text − Meaning − Context:  Cracow Studies in 
Language, Literature and Culture  

 
Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015-2016 (~200 p.) 
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Запрошує 
Центр когнітивно-семіотичних досліджень 

Київський національний лінгвістичний університет  
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Література 
(див. Додаток, стор. 18) 
 
 
 

 
 

Із фондів бібліотеки ЦКСД 
 

Е.П. Матузкова  

Идентичность и лингвокультура: 
методология изучения 

Одесса: Издательство КП ОГТ, 2014. – 333 с. 

 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение  
 
Глава І. Идентичность в социогуманитарной парадигме 
ХХ-ХХІ векав 
 
 1.1. Идентичность в ХХ веке: становление понѐтиѐ  
  1.1.1. Первый этап: артикулѐциѐ понѐтиѐ 
  1.1.2. Второй этап: актуализациѐ понѐтиѐ 
  1.1.3. Третий этап: универсализациѐ понѐтиѐ 
 1.2. Идентичность в ХХІ веке: категоризациѐ понѐтиѐ 
  1.2.1. Идентичность как междисциплинарнаѐ категориѐ 
  1.2.2. Основные междисциплинарные подходы к изучения идентичности 
  1.2.3. Идентичность как объект изучениѐ гуманитарных наук  
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Глава ІІ. Идентичность: классификация и определение 
 
 2.1. Проблема классификации идентичности 
 2.2. Классификациѐ идентичности по структурным параметрам 
 2.3. Классификациѐ идентичности по системным параметрам 
 2.4.Отличительныечертыидентичности 
 2.5. Идентификациѐ и идентичность 
 
Глава ІІІ. Идентичность и язык 
 
 3.1. Идентичность и ѐзык в социогуманитарном  знании 
 3.2. Идентичность в лингвистике: проблематика и перспективы изучениѐ 
 3.3.Идентичность как междисциплинарнаѐ лингвистическаѐ категориѐ 
  3.3.1. Идентичность как коммуникативно-функциональнаѐ категориѐ 
  3.3.2. Идентичность как когнитивно-лингвистическаѐ категориѐ 
 
Глава IV. Идентичность как когнитивно-дискурсивная лингвокультурологическая 
категория 
 

4.1. Актуальность лингвокультурологического ракурса рассмотрениѐ идентичности 
 4.2. Лингвокультурологиѐ как научнаѐ дисциплина в ѐзыкознании XXI века 
 4.3. Культура как клячевое понѐтие лингвокультурологии 
 4.4. Культура и идентичность: культурнаѐ идентичность 
 4.5. Язык, культура и идентичность: лингвокультурнаѐ идентичность 
 
Глава  V.  Английская коллективная идентичность как ментальная категория и ее 
вербализация  в современном англоязычном документальном дискурсе 
 
 5.1. Английскаѐ самобытность как объект исследованиѐ 
 5.2. Термины, обозначаящие английскуя самобытность 
 5.3. Английскаѐ коллективнаѐ идентичность как лингвокультурный гиперконцепт 
 5.4. Английскаѐ коллективнаѐ идентичность и дискурс 
  5.4.1. Дискурс и дискурс идентичности: к определения понѐтий 
  5.4.2. Дискурс английской коллективной идентичности: типы и модификации 
 5.4.3. Конституенты  документального дискурса английской 
 коллективной идентичности 
 
Заключение 
 
Список литературы 
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Курс лекцій 
професор Віллі ван Пір  

Київський університет імені Бориса Грінченка 
16–20 березнѐ 2015 року 

 
 
16–20 березня 2015 р. у Київському університеті імені Бориса Грінченка відбувсѐ 

курс лекцій професора кафедри міжкультурної герменевтики Мянхенського університету 
Лядвіга-Максиміліана Віллі ван Піра. 

Професор ван Пір – автор численних монографій і статей із 
широкого кола питань стилістики, поетики та епістемологічних 
засад вивченнѐ тексту, віце-президент Міжнародної асоціації 
емпіричної естетики (IAEA, 1996–1998), президент Асоціації 
поетики і лінгвістики (PALA, 2000–2003) і Товариства 
емпіричного вивченнѐ літератури і засобів масової інформації 
(IGEL, 2004–2006), співзасновник міжнародного проекту 
емпіричних досліджень REDES (2001–2009), співредактор серії 
"Linguistic Approaches to Literature" (John Benjamins, 2000–2010), 
виконавчий редактор журналу "Scientific Study of Literature" 
(John Benjamins).  

Віллі ван Пір був запрошеним лектором факультету 
порівнѐльного літературознавства Стенфордського і 
Прінстонського університетів, а також факультету когнітивної психології Університету 
Мемфіса.  

Курс було присвѐчено питаннѐм методології наукового дослідженнѐ, проблемам 
емпіричного вивченнѐ культурних артефактів загалом і художнього тексту зокрема. За 
приклад інтердисциплінарної теорії, ѐка потребую застосуваннѐ поліметодології, було 
взѐто одну із сучасних концепцій, ѐка спираютьсѐ на здобутки психології, історії, біології, 
антропології, соціології й філософії – теорія керуваннѐ страхом (ТМТ, Terror Management 
Theory). TMT вивчаю багатоаспектні "стосунки" смерті й культури, тобто те, ѐк ляди 
справлѐятьсѐ не з неминучоя загрозоя власного знищеннѐ ѐк такоя, а з самим 
усвідомленнѐм того, що такі загрози ю всядисущими й згодом досѐгнуть мети. Теоріѐ ТМТ 
постуляю, що наукові розвідки у її межах маять відповідати трьом вимогам, а саме: бути 
(1) міждисциплінарними, (2) науковими у тому сенсі, що можуть бути спростованими 
іншими дослідниками (принцип фальсифікації Карла Поппера) і (3) корисними длѐ 
суспільства.  

На думку проф. ван Піра, ТМТ потребую верифікації на мовознавчому і 
літературознавчому ґрунті: слухачі курсу мали можливість долучитисѐ до проведеннѐ 
експерименту, що мав на меті з’ѐсувати наѐвність впливу тексту, в ѐкому йдетьсѐ про 
смерть героѐ (так званий ефект "усвідомленнѐ смертності" або "mortality salience"), на 
певні культурні стереотипи реципіюнта. 
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Оскільки емпіричне дослідженнѐ 
потребую обробки даних і інтерпретації 
результатів згідно з прийнѐтими у 
гуманітарних науках стандартами, курс 
завершивсѐ семінаром-тренінгом із роботи з 
статистичноя програмоя SPSS (Statistic 
Package for Social Sciences). Учасники на 
практиці ознайомилисѐ з принципами 
застосуваннѐ процедур ѐк описової 
статистики, так і статистики виводу, а також 
із потенціалом їх залученнѐ до власних 
розвідок. 

Цикл лекцій був надзвичайно цікавим 
длѐ українських науковців і викликав ѐк формальні дискусії в аудиторії, так і неформальні 
обговореннѐ.  

Про дати наступного візиту проф. ван Піра (попередньо – березень 2016 р.), а також 
про тематику лекцій буде повідомлено в наступних випусках Бялетенѐ УАКЛіП. 

 

УЧАСТЬ У ЗАРУБІЖНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ 
 

 

Downscaling Culture: 

Revisiting Intercultural Communication 

Кардіффський університет 

18-19 вереснѐ 2014 року 
 

 

Основним завданням конференції був пошук лінгвістичних шлѐхів вирішеннѐ 
проблем міжкультурної комунікації, що в умовах сьогоденнѐ зумовлено непорозуміннѐм 
між учасниками комунікації, представниками різних культур, ѐк багаточисленних і 
розвинених націй (large-scale nation), так і окремих мовних спільнот (language 
communities).  

Всі представлені на конференції проекти фокусувалисѐ на способах виѐвленнѐ 
мовних особливостей різних культур, проблемах міжкультурного спілкуваннѐ в умовах 
багатонаціональних країн, пошуку юдиного сучасного розуміннѐ відмінностей між такими 
видами спілкуваннѐ, ѐк “cross-cultural”, “inter-cultural”, “intra-cultural” і “trans-cultural”.  

 

Основні доповідачі 

Dr Argyro Kantara  Cardiff University, UK: “Downscaling culture: Conceptualising 
horizontal and vertical scales” 
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Dr Shobha Satyanath  University of Delhi, India: “Problematizing style shift in Indian 
contexts”  

Professor Srikant Sarangi  Aalborg University, Denmark: “Culture in the era of post-normal 
science: the case of intercultural gatekeeping encounters in 
healthcare” 

Dr Frances Rock    Cardiff University, UK: “Tracing the ‘trans’ in translation and           
& Amal Hallak    translaguaging in a superdiverse community: First steps” 
 

Загалом у конференції взѐли 
участь науковці з 13 країн: Англії, 
Уельсу, Данії, Іспанії, Індії, Нігерії, 
Тайланду, Швеції, Німеччини, Франції, 
Китая, Ірану й України. 

Українську асоціація когнітивної 
лінгвістики і поетики представлѐли: 
відповідальна за організація роботи 
УАКЛіП у південному регіоні України, 
професор Херсонського державного 
університету, доктор філологічних наук 

Лариса Іванівна Бюлюхова (доповідь 
«Ethnocultural picture of the world in 
African American poetry: Linguistic, 
cognitive and cultural aspects») і 
докторант кафедри лексикології і 
стилістики англійської мови імені 
професора О.М. Мороховського 
Київського національного 
лінгвістичного університету Світлана 
Володимирівна Волкова (доповідь 
«American Indian literary texts as signs of 
intercultural communication: cognitive 
semiotic approach»). 
 Робота конференції завершиласѐ засіданнѐм Круглого столу, під час ѐкого 
висловлявалисѐ різні поглѐди на розуміннѐ “культури” й “міжкультурних зв’ѐзків” в 
аспекті понѐттѐ “downscaling culture”. Учасники засіданнѐ дотримувалисѐ тіюї позиції, що 
це понѐттѐ відкриваю нові перспективи, оскільки зміняю точки зору щодо культур різного 
рівнѐ розвитку і формую новий поглѐд на значеннѐ локальних культур: субкультур, культур 
маленьких груп і мовних спільнот. 
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