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У статті здійснено теоретичне обґрунтування  англійських лексичних та граматичних 

емфатичних конструкцій та їх ознак. Проаналізовані шляхи вираження емфази на 
лексичному, морфологічному та синтаксичному мовних рівнях, та способи їх вираження; 
описаний стилістичний ефект вживаних емфатичних конструкцій, а також  проаналізовані 
способи їх вираження у текстах різних жанрів.  
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Abstract 

In the article the English lexical and grammatical emphatic constructions are deeply 
substantiated with reference to their characteristics. Ways of expressing emphasis are analyzed on 
lexical, morphological and syntactical language levels and ways their expression; the stylistic effect 
of used emphasis is resolved within analyzing the ways of their expressing in the texts of different 
genres.  
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Протягом століть відбувається дослідження англійських емфатичних 

конструкцій, адже емоційна забарвленість і експресивність як в усній так і 
письмовій мові, в значній мірі створюється різними емфатична засобами, 
граматичними, лексичними або тими й іншими разом. Особливо часто 
емфаза зустрічається в художній літературі, в ораторському і 
публіцистичному стилях тощо, тож питання емфази є надзвичайно 
важливими. 

За останні десятиріччя дослідження у сфері англійських емфатичних 
конструкцій розглядалося у працях багатьох учених таких, як  Ш. Баллі – 
основи стилістики, А. Дринко – емфатичні спонукальні конструкції в 
англійській мові, В. Телія – конотативний аспект семантики номінативних 
одиниць, В. Ушакова – емфаза в різних стилях мови, О. Селіванова – 
сучасна лінгвістика. Проте проблема  й досі не може вважатися 
остаточно вивченою, оскільки емфатичні конструкції мають свою  
виняткову роль для реалізації комунікативної функції мови та актуалізації 
уваги на тих або інших деталях, а також розгляду самих зворотів як 
додаткового дієвого інструмента для підвищення емоційності та 
виразності висловлювання.  
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У своїй статті ми ставимо за мету викласти міркування щодо 
особливостей емфатичних конструкцій через призму їх лексико-
семантичної обумовленості та дослідити термін емфаза.  

У кожній мові є лексичні й граматичні засоби, які забезпечують 
підсилення висловлювання. Такі засоби отримали в мовознавстві назву 
емфатичних.  Особливо часто емфаза зустрічається в художній 
літературі, в ораторському і публіцистичному стилях. Але різні засоби 
вираження емфази зустрічаються також і в тих стилях писемного 
мовлення, які не мають емоційної забарвленості, як, наприклад, стиль 
наукової прози або офіціально-діловий стиль. Будь-яка мова має у 
своєму запасі певні лексичні та граматичні засоби, які відіграють роль 
підсилення, тобто емфази.  

Термін емфаза, за визначенням тлумачних словників, з’явився в 

кінці XVII ст. (від грец. ἐµφăϭíς – зображення; роз’яснення, вказівка; 
особлива виразність, підкресленість) [8, с. 78]. Грецьке слово прийшло в 
англійську мову через латинське запозичення і згодом стало вживатися 
на позначення художнього тропу, який описує ті випадки, коли вагомими 
є імпліцитні смисли (more is implied than is said – початковий смисл в 
англійському запозиченні) [9]. Оксфордський словник дає тлумачення 
складників грецького етимона – emphainein: exhibit – виражати, яке 
складається з двох слів: em- (in, within – у) + phainein (to show – 
показувати). 

Можна зазначити, що термін емфаза розуміється і в більш широкому 
значенні – як підсилення загальної емоційності, експресивності мовлення 
[3, с. 43]. Емфатично забарвлене висловлювання набуває ознак 
експресивності та інтенсивності, які є характерними рисами емфатичних 
конструкцій. У широкому значенні під інтенсивністю сьогодні розуміється 
кількісна зміна ознаки. Таке визначення інтенсивності належить Ш. Баллі, 
котрий вважав, що «під терміном інтенсивність потрібно розуміти всі 
розбіжності, що зводяться до категорій кількості, величини, цінності, сили 
тощо, незалежно від того, чи йде мова про конкретні уявлення, чи про 
абстрактні ідеї» [1, с. 34].  

Емфаза припускає уявлення про деяку шкалу цінностей і 
виявляється, що той стан речей, про який мовиться, можна віднести до 
однієї або іншої межі шкали. Лексичні одиниці, значення яких включає 
уявлення про норму і співвідношення з деякою шкалою цінностей, легко 
входять в емфатичні комунікативні компоненти. Ці компоненти – це 
емфатичні конструкції, які визначаються як конструкції, за допомогою 
яких виділяють певну інформацію засобами інтенсивності та експресивності.  

Емфаза зустрічається у різних стилях літератури – художньому, 
ораторському, публіцистичному, рідше – науковому. Художній стиль 
емфаза робить більш виразним, емоційним. Ми зустрічаємо її досить 
часто, адже за її допомогою саме прочитання тексту для читача стає 
більш цікавим. Наприклад у казках, байках, оповіданнях використання 
емфатичних конструкцій є нормою, це підсилює емоційність твору.  
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Наявність емфатичних конструкцій у науковому стилі показує, що вони 
вживаються з певною метою. Пояснюється це чисто логічною причиною 
підкреслення або виділення якоїсь важливої думки, щоб притягнути увагу 
до неї читача [2, с. 137]. 

Аналіз мовного матеріалу показав, що емфатичні конструкції мають 
особливий потенціал стилістичного впливу. Можна зазначити їх мотиви: 

1) підсилення того, що хоче сказати мовець (емотивна емфаза): 
Those who do have insurance have never had less security and stability than 
they do today;  

2) демонстрація контрасту між правильним і хибним, теперішнім і 
минулим (контрастна емфаза): When I spoke here last winter, this Nation 
was facing the worst economic crisis since the Great Depression. 

Художні тексти містять елементи усіх функціональних стилів, проте 
їхньою головною метою є вплив засобами художнього слова через 
систему образів на розум, почуття і волю читачів, формування ідейних 
переконань, моральних якостей та естетичних смаків. 

Емфатичні конструкції впливають на експресивне забарвлення 
усього речення або навіть тексту. Вони розглядаються як опозиція 
нейтральних конструкцій, але не як відрив від загальноприйнятої норми, 
а як природна варіативність мови. Велика різноманітність засобів 
вираження емфази в англійській мові дозволяє виявити в них своєрідний 
характер та виділити певні емфатичні конструкції та моделі. Таким чином, 
емфатичні конструкції можна поділити на лексичні, граматичні та графічні. 

Граматичні емфатичні конструкції – це способи вираження емфази, 
в яких для досягнення емфатичного ефекту використовуються 
граматичні засоби мови. До основних граматичних конструкцій належать:  

а) інверсія – порушення звичайного фіксованого порядку слів у 
розповідному реченні;  

б) конструкція з it на початку речення;  
в) конструкція Condensed Relative, в якій неозначені займенники 

what, who, whatever, whoever, whomever виступають в ролі підмета;  
г) конструкція з використанням ступенів порівняння прикметників та 

прислівників;  
д) заперечні емфатичні конструкції (створені двома запереченнями, 

поєднанням частки not зі сполучником until) [5]. 
Лексичні емфатичні конструкції – це вираження емфази за 

допомогою лексичних засобів мови. До лексичних емфатичних 
конструкцій зазвичай відносять: конструкцію з підсилювальним дієсловом 
do, конструкції what a…, such a…, neither…nor, either…or, so very (much), 
more…than ever, too…to etc, прийом експлетиву – вживання вставних 
емфатичних слів (мовні одиниці типу indeed, to be sure, without doubt, 
undoubtedly), а також емфатичні повтори [3, с. 116]. 

Найбільш поширеним граматичним засобом вираження емфази є 
інверсія. Класичним прикладом граматичної емфатичної моделі з 
використанням інверсії є причинно-наслідкові придаткові пропозиції часу 
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Past Perfect, а саме: Hardly had ... when ...; No sooner had ... then ... в 
даному випадку емоційність висловлювання передається лексичним 
шляхом. Інверсія також може стати лексико-граматичним засобом 
вираження емфази, коли за допомогою інверсії виділяється один або 
декілька елементів висловлювання.  

Значну частину емфатичних моделей, що використовують лексичні 
засоби вираження емфази є конструкція  it. Конструкція  it is (was, will be); 
who (that, when, etc). Використовується для виділення будь-якого члена 
речення, крім присудка (E.g. It was carbon dioxide emission reduction that 
they were concerned about).  

Ця ж емфатична конструкція часто вживається з дієсловом у 
негативній формі в поєднанні сполучниками not till / until. Незважаючи на 
негативну форму, висловлювання має позитивний сенс і зазвичай 
перекладається на російську мову з використанням підсилювальних 
прислівників (E.g., It is not until Monday when we know the election results). 

Схожа емфатична конструкція являє собою складнопідрядне 
речення, частини якого співвідносяться між собою як підмет і додаток 
простого речення: What ... [main clause] is (was, will be) ... [subordinate 
clause] (E.g., What is more important for British politics is how the Iraq war 
eroded faith in Mr. Blair).  

Іншою поширеною лексичною моделлю вираження емфази є 
індивідуальний словотвір (E.g., Toyota is a great respecter of safety and 
comfort).  

Емфатичною конструкцією також є пропозиції з подвійним 
запереченням. При їх передачі на українську мову використовується 
прийом антонімічного перекладу (E.g., It is not unwise to provide more then 
one car for a test drive).  

Ще одним способом вираження лексичних емфатичних конструкцій є 
вживання вставних емфатичних слів (прийом експлетиву): There is a 
difference, however, between leading a coalition of many nations and 
submitting to the objections of a few. 

Можна застосувати ступені порівняння прикметників як засіб 
вираження емфази, але їх уживання лексично часто обмежене такими 
словами як much, little або граматично – формою ступеня порівняння у 
сполученні з прийменником at. 

Також є негативні емфатичні конструкції з певними лексичними 
супровідником, наприклад, підсилювальним словом too перед 
прикметником або прислівником (E.g., The danger of greenhouse effect 
cannot be too often emphasized). 

Своєрідним способом вираження емфази також є модель as ... as ... 
в поєднанні з невизначеним займенниками any, anybody, anything. У 
цьому випадку поєднання as ... as ... втрачає свою порівняльну складову 
і набуває емоційне забарвлення, стаючи способом вираження емфази. 
Однак ця модель лексично обмежена такими поєднаннями, як as many 
as, as much as, as long as та іншими [7, с. 105]. 
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Найбільш поширеними засобами вираження емфази є акцентно-
інтонаційні (підвищення чи пониження інтонації, емфатичний наголос та 
подовження), а також лексико-синтаксичні (використання службових слів-
підсилювачів, емфатичних конструкцій, повторів, звертань, риторичних 
запитань, зміна порядку слів та ін.) 

Емоційне значення слова виникає завдяки тим асоціаціям, які 
викликає це слово. Ці асоціації можуть бути позитивними або 
негативними. Це можуть бути вигуки: oh, ah, pooh, damn, good-bye та 
інше, наприклад: Oh, my cheeks red!! – Які червоні мої щоки! What a 
plague that child is! – Це не ди- тина, а якась кара божа! What a splendid 
evening it is! – Який чудовий вечір! 

Можна застосувати ступені порівняння прикметників як засіб 
вираження емфази, але їх уживання лексично часто обмежене такими 
словами як much, little або граматично – формою ступеня порівняння у 
сполученні з прийменником at. The sun was shining and the 
Mediterranean at its bluest. – Сяяло сонце і Середземне море було над- 
звичайно синім. 

Цікаві випадки, коли емоційну забарвленість автор передає за 
допомогою дієслова-інтенсифікатора to go: Не did it – він зробив це; не 
went and did it – він дійсно зробив це; Why do you say such things? – 
Чому ти говориш такі речі?;  Why do you go and say such things? – 
Чому це ти говориш такі речі? Стилістично марковані конструкції 
виражають несподіваність дії і часто вживаються разом з різними 
відтінками суб'єктивної експресії, наприклад: «If you are Master 
Murdstone», said the lady, «why do you go and give another name, first?» 

В літературних жанрах таких як: гумор, жах, фантастика, містика, та 
інші,  використовується емоційно-експресивна лексична група слів, до 
яких входять слова, що використовуються для передачі емоцій гніву, 
ніжності, презирства, слова, які використовуються для передачі емоцій 
страху та захвату. Також існує група слів, які не виражають почуття, але 
передають емоційну оцінку предметів та явищ, слова, що мають 
значення гіперболізації [10, с. 252] 

До особливого засобу створення емфази належать графічний спосіб. 
Емфатичне виділення за допомогою графічних засобів є еквівалентом 
спеціального інтонаційного оформлення висловлювання. До графічних 
засобів, за допомогою яких емфатично виділяється висловлювання, 
належать виділення курсивом (italics), підкреслення, написання великими 
літерами (capitalization), написання через дефіс [5, с. 54]. 

Отже, з огляду на вище зазначене, можна зробити висновок, що: 
1) Емфаза – це сукупність мовних засобів, які формують або 

модифікують комунікативний смисл речення, забезпечуючи підсилення 
прагматичного ефекту; 

2) Емфатичні конструкції мають особливий потенціал стилістичного 
впливу та поділяються на лексичні та граматичні; 

3) Інтенсивності та експресивності є ознаками емфатичних 
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конструкцій англійської мови; 
4) Інтенсивність та експресивність висловлювання можна досягти 

шляхом перестановки членів речення, введення підсилювального do, 
використання заперечення та ступенів порівняння прикметників або 
прислівників та інших засобів, які надають висловлюванню особливого 
відтінку значення і стилістичного забарвлення. 

Таким чином, вживання емфатичних часток забезпечує 
комунікативний динамізм елемента речення як внесок, який певний 
елемент вносить у розвиток комунікації. Перспективним вважаємо 
дослідження емфатичних часток як засобу актуального членування 
речення та забезпечення комунікативного динамізму.  

Основним засобом вираження емфази в межах повідомлень, 
наказових речень і питань слугує особлива емфатична інтонація, яка є 
результатом взаємодії типів інтонацій, які позначають тему, рему, наказове 
речення і питання, з емфатичним виділенням. Інверсія є найбільш 
поширеним граматичним засобом вираження емфази. В англійській мові 
є велика різноманітність засобів використання емфази, яка дозволяє нам 
виділити певні емфатичні конструкції та використовувати їх.  

Засоби вираження емфази суттєво відрізняються в художньому та 
науково-публіцистичному стилях. В експресивному художньому стилі 
переважають лексичні емфатичні конструкції, вживається також графічна 
емфаза – авторське виділення елементів мовлення графічними 
засобами. В художніх текстах емфаза виконує естетичну функцію і емоційно 
забарвлює, пожвавлює текс. Суттєвий вплив на способи вираження 
емфази в стилі художньої літератури має індивідуальний стиль автора. 

В науково-публіцистичному стилі значно зростає частка граматичних 
емфатичних конструкцій, що зумовлюється нормованістю та стриманістю 
текстів, ми спостерігаємо їх у таких жанрах, як автобіографія, есе, 
журналістика та інших. Тому емфатична складова реалізується шляхом 
уживання певних експресивних мовних засобів, серед яких переважають 
граматичні конструкції та риторичні фігури експлетиву. В наукових 
текстах засоби емфази виконують етикетну функцію привертання уваги 
адресата до найважливіших моментів тексту. 
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та практики іноземних мов 
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Анотація 
У статті ставиться завдання розглянути особливості омонімії при перекладі науково-

технічної літератури, а також спосіб зняття труднощів. Стаття може бути корисною для осіб, 
які знайомляться з перекладацькою діяльністю, задля уникнення непорозумінь. Автором 
запропонована таблиця найбільш поширених омонімів, для легкого їх використання.  

Ключові слова 
Омонімія, лексичні омоніми, граматичні омоніми, лексико-граматичні омоніми, науково-

технічний текст, термін. 
Abstract 

The article aims to consider the characteristics of homonyms in translating scientific-technical 
literature, and how to avoid problems. The article can be useful for those who are introduced to the 
translational activity in order to avoid misunderstandings. The author proposed table of the most 
common homonyms for easy use. 

Keywords 
Нomonymy, lexical homonyms, grammatical homonyms, lexico-grammatical homonyms, 

scientific-technical text, term. 

 
Говорячи про омонімію, ми розуміємо чималу кількість проблем її 

перекладу, тому проблема омонімії з точки зору перекладознавства 
широко відома і досліджувана.  

Серед лексичних труднощів науково-технічного перекладу 
В. І. Карабан виокремлює «багатозначність» слів (термінів) та вибір 
адекватного словникового відповідника або варіанту перекладу слова 
(терміна), особливості вживання загальнонародних слів у науково-
технічних текстах, правильне застосування того чи іншого способу 

http://www.oxforddictionaries.com/

