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поетичному тексті. При цьому метафора розглядається як один з 
основних засобів поетичного зображення світу. 

Ключові слова: метафора, функціонування, сучасна 

російськомовна поезія України. 

Grigorash А. М. Metaphor іп the moderп Rиssiaп poetry of 
Ukraiпe (оп tlie material of the poetic collection of poems, soпgs and 
water-coloиrs of Valeria Borysova "Gloria Dei!''). This article foиnd оиt 
poetics of V. Borysova, іп particиlar, fипсtіоп of varioиs types of 
тetaphors іп the poetic text. Metaphor is regarded as опе of the basic 
techniqиes of poetic iтages of the world. 
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ІНОМОВНІ СТЬ ЯК ЧИННИК УСПІШНОСТІ 

ПРОЦЕСУ КОМУНІКАЦІЇ 

У статті розглядається поняття іномовної комунікації у 

контексті «діалогу культур». 

Ключові слова: комунікація, мі:жкультурна комунікація, мовна 

особистість, «діалог культур». 

Суспільство - гнучка та динамічна система, яка перебуває у 

постійному розвитку. Зміни, що відбуваються у ній під впливом ряду 

перетворень (політичних, соціальних, економічних тощо), суспільний 

перерозподіл, переосмислення ціннісних орієнтацій, а також перехід 

на ринкову економіку - чинники, що впливають на всю її вертикаль, 

змінюючи останню відповідно до нової трансформованої форми. 

Окреслені фактори впливають не тільки і не стільки, як уже 

зазначалося, на всі сфери сучасного суспільства, але й на роль та 

місце людини у ньому, реалізацію її інтелектуального потенціалу [9], 
відображеного у об'єктивнісному та суб'єктивнісному ракурсах 
(маємо на увазі особливості індивідуального сприйняття суб'єктом і 

суб' єкта, що заломлюються у низці варіацій означеного явища як 

соціального). Адже будь-який процес з такою антропологічною 

Система і струnура східнослов'янсьмх мов 



















191 

10. <l>m10norm1, JIHHfBO,l(H,l(aKTHKa H HH05I3blqHa5I MeJKKYJibT)'pHM 
KOMMYHHKaIIHH [3neKTpOHHhIM pecypc ]. PeJKHM .n;oczyrra: 
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:UukNFipBwwAJ:www.volp 
i.ru/files/science/science _ conference/8npps/sbornik8. pdf+%DO%B8%DO 
%BD%DO%BE%Dl %8F%DO%B7%Dl %8B%Dl %87%DO%BD%DO% 
BO%Dl %8F+%DO%BA%DO%BE%DO%BC%DO%BC%Dl %83%DO%B 
D%DO%B8%DO%BA %DO%BO%D 1%86%DO%B8%D1 %8F &hl=ru&gl= 
ua&pid=bl&srcid=ADGEESjZrhvh9yQq24trrjAppGI6Sqm3cNyAOwfQm 
6uG _3ftyUuGFp _ W gzEku2sDSXud8yqlzVtrmyy3y2l 1 MazHhx6HiiHkli 
YgCrrG-
kovusalffar 1 CMVy Rit4si_g VGzPib _ tvG _ &sig= AHIEtb TReLrOjAY czaRi 
BW5C-wzOF9v-mA. - 3aronoBoK c 3KpaHa. 

11. IlleBQOBa r. B. llparMaTHKa rrpo<l!ecc1:10HaJibHOro 3HaHH5I B 
o6pa30BaTeJibHOM rrapa,n;HrMe BbICIIIeif TeXHJ:lqecKOM IIIKOJibl 
JIHHfBHCTHqecKHM acrreKT : [3neKTpOHHblM pecypc] I r. B. llleBQOBa. -
PeJKHM .n;oczyrra: 
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:TUOCMZkhi3cJ:www.zpu
joumal.ru/zpu/2008_ 4/Shevtsova.pdf+%DO%B8%DO%BD%DO%BE%Dl % 
8F%DO%B7%Dl %8B%D 1 %87%DO%BD%DO%BO%Dl %8F+%DO%BA 
%DO%BE%DO%BC%DO%BC%Dl %83%DO%BD%DO%B8%DO%BA%D 
0%BO%D 1 %86%DO%B8%D I %8F&hl=ru&gl=ua&pid=bl&srcid=ADGEES 
jdZTdp8WzJROOZ5kjsJL4zK.iuxcB7lyJiUUR92vbjgdg9HSvgdMyBsAJSKF 
uy7ZRMrqovPh2JyoCaGlvhftN
KrfRZBj8PaLVhU60Mxbyy8b82X79YiqYJXHwNdSCbXJzHD _ wl&sig=A 
HIEtbSMaLxuJJdlGym0PlB9QqwA473UHQ. -3aronoBoK c 3KpaHa. 
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