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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Серед сучасних наукових підходів у мовознавстві стрімкий розвиток  
демонструють дві домінантні парадигми: лінгвокогнітивна та дискурсивно-
комунікативна. Лінгвокогнітивна наукова парадигма зосереджена на 
дослідженні внутрішніх ментальних процесів мовленнєвої діяльності 
(О. С. Кубрякова, С. Г. Воркачов, З. Д. Попова, Й. А. Стернін, Г. І. Приходько). 
Пріоритетним завданням дискурсивних наукових розвідок є аналіз аспектів 
мовної маніфестації знань у дискурсі (Т. А. ван Дейк, Г. М. Манаєнко, 
В. І. Карасик, І. С. Шевченко, І. А. Бехта, О. О. Селіванова). Для інтеграції цих 
напрямів сучасних мовознавчих досліджень запропоновано синергетичне 
підґрунтя (І. O. Герман, Т. І. Домброван, Л. С. Піхтовнікова, С. М. Єнікєєва, 
О. О. Семенець). Проте міждисциплінарні підходи залишають поза увагою таку 
базову для сучасного наукового простору категорію як невизначеність, 
реалізація якої в лінгвальній площині здобуває узгодження з принципом 
невизначеності та відіграє фундаментальну роль у постмодерному світогляді.   

Як надбання точних наук (В. Гейзенберг, Н. Бор, Е. Шредінгер) принцип 
невизначеності став основою для припущення, що фізичний всесвіт існує як 
сукупність імовірностей, яке поставило під сумнів детерміністське уявлення 
про світ в сучасній науці (Б. Рассел, X. Райхенбах, Ф. Франк, М. Можейко, 
С. К. Черепанов, В. Н. Aлександер). Невизначеність проголошено одним із 
фундаментальних онтологічних принципів у теорії постмодернізму (І. Хасан, 
Ф. Джеймсон, Л. Хатчен, Р. Барт, У. Еко, І. П. Ільїн), в межах якого 
запропоновано постструктуралістську та деконструктивістську інтерпретацію 
невизначеності (Ж. Дерріда, Ж. Дельоз, Ж.- Ф. Ліотар, М. Фуко, Ж. Бодрійяр). 

У новітніх лінгвістичних розвідках дедалі більшу роль відіграє 
індетермінізм як філософія невизначеності, оскільки мінливість, 
багатовимірність є невід’ємною властивістю мови (В. Лабов, C. Пінкер, 
М. Ф. Алефіренко, Г. М. Манаєнко, О. О. Селіванова, О. І. Шевченко). Сучасна 
лінгвістика розглядає їх як предмет наукового осмислення, спираючись на 
здобутки синергетики (Г. Гакен, І. Пригожин, В. І. Аршинов, О. М. Князева, 
С. П. Курдюмов), завдяки яким мову визнано відкритою складноорганізованою 
системою (Г. Фреге, Д. Долбі, І. В. Привалова, Ю. А. Зацний, С. М. Єнікєєва). 

Принцип невизначеності є провідним компонентом категорійно-
поняттєвого апарату сучасної науки (С. Гокінг, Ж. Баландьє, Р. Том, Л. Ландау), 
проте особливості його реалізації на лінгвальному рівні не здобули висвітлення. 
У мовознавчих наукових студіях розглянуто окремі параметри невизначеності 
як інгерентної риси мови (Г. Райл, У. Куайн, Р. Лангакр, Д. Оукс). Попри це, 
недостатньо дослідженим залишається відбиття принципу невизначеності в 
лінгвокогнітивному аспекті, бракує ґрунтовних наукових розвідок його 
функціонування в дискурсі, зокрема постмодерному.  

Принцип невизначеності виявляє певні характеристики, релевантні для 
мовознавства. Нелінійність, варіативність, плюралістичність мовних явищ 
відображають специфіку принципу невизначеності, що утворює передумови 
для його екстраполяції на лінгвістичну проблематику.  
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Актуальність дослідження зумовлена необхідністю розробки проблеми 
застосування принципу невизначеності до аналізу лінгвальних явищ у світлі 
антропоцентричного підходу в лінгвістиці, потребою виявлення нових 
тенденцій лінгвальної актуалізації змістових параметрів постмодерного 
художнього тексту в межах когнітивної та дискурсивно-комунікативної 
парадигм.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 
дисертації відповідає профілю досліджень, що здійснюються колективом 
факультету іноземної філології Запорізького національного університету в 
межах наукової теми «Когнітивно-комунікативні та лінгвокультурологічні 
параметри дослідження мовних одиниць» (код держреєстрації 0113U000807).  

Мета наукової праці полягає в розкритті структурно-семантичних та 
лінгвокогнітивних аспектів реалізації принципу невизначеності в англомовних 
постмодерних художніх текстах. Поставлена мета зумовлює виконання таких 
завдань: 

– визначити категорійно-поняттєвий апарат дослідження;  
– детермінувати принцип невизначеності в термінах лінгвістики; 
– з’ясувати специфіку тлумачення принципу невизначеності в 

постмодерністській парадигмі;  
– описати лінгвокогнітивні механізми дії принципу невизначеності та 

мовні засоби їх актуалізації в англійській мові; 
– встановити структурно-семантичні параметри лінгвальних засобів 

реалізації принципу невизначеності в постмодерних художніх текстах 
британських авторів; 

– виявити закономірності функціонування принципу невизначеності в 
англомовному постмодерному художньому дискурсі. 

Об’єктом дослідження є принцип невизначеності як лінгвістичне явище.  
Предметом дослідження стали структурно-семантичні засоби та 

лінгвокогнітивні механізми реалізації принципу невизначеності в сучасних 
британських постмодерних художніх текстах. 

Матеріалом дослідження слугують понад 2000 лексичних одиниць 
сучасної англійської мови, відібраних методом суцільної вибірки з 
лексикографічних джерел (друкованих та електронних), проаналізованих за 
принципом наявності експліцитних/імпліцитних сем невизначеності, а також 
художні тексти британських авторів-постмодерністів ХХІ століття Дж. Барнса 
“The Sense of an Ending”, Т. МакКарті “Remainder”, І. МакЮена “Saturday”, “On 
Chesil Beach”, “Atonement”, Д. Лоджа “Deaf Sentence”, Д. Мітчелла “Cloud 
Atlas” загальною кількістю 2114 сторінок.   

Теоретико-методологічну основу дисертації становлять сучасні 
лінгвістичні концепції та праці з різноманітних дослідницьких сфер: 
лінгвістики тексту (М. М. Бахтін, І. Р. Гальперін, З. Я. Тураєва, І. М. Колєгаєва, 
О. П. Воробйова), дискурсології (Т. А. ван Дейк, І. А. Бехта, О. О. Селіванова, 
І. С. Шевченко), когнітивної лінгвістики (О. С. Кубрякова, З. Д. Попова, 
Й. А. Стернін, Г. І. Приходько, С. Пінкер), постмодерних студій (У. Еко, 
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Ж. Дерріда, Ф. Джеймсон, І. П. Ільїн, І. А. Бехта, Н. С. Олізько), синергетичної 
концепції мови, тексту й дискурсу (Л. С. Піхтовнікова, І. О. Герман, 
В. Г. Борботько, Т. І. Домброван, О. О. Семенець, С. М. Єнікєєва). Базові 
положення цих та інших досліджень стали основою інтегрованого підходу до 
вивчення лінгвістично релевантних параметрів принципу невизначеності. 

Для виконання поставлених завдань у науковій розвідці використано такі 
методи дослідження: загальнонаукові методи для забезпечення системного 
опису параметрів невизначеності, а також спеціальні лінгвістичні методи: 
семний (компонентний) аналіз для визначення семантичної структури лексем; 
метод словникових дефініцій і концептуальний аналіз для встановлення 
структури та змісту концепту UNCERTAINTY; контекстуальний аналіз для 
виявлення функціонального навантаження засобів реалізації принципу 
невизначеності в текстах; квантитативні методи для вияву кількісних 
співвідношень емпіричного матеріалу й визначення закономірностей 
актуалізації принципу невизначеності в художніх текстах доби постмодерну. 

Наукова новизна роботи зумовлена насамперед об’єктом та предметом 
дослідження, оскільки в ній вперше здійснено комплексний аналіз мовного та 
мовленнєвого втілення принципу невизначеності як лінгвістичного феномену 
крізь призму когнітивної та дискурсивно-комунікативної парадигм 
мовознавства. В результаті проведеного дослідження вперше: 

– обґрунтовано доцільність екстраполяції поняття «принцип 
невизначеності» на лінгвістичну проблематику; 

– запропоновано дефініцію принципу невизначеності в термінах 
лінгвістичної науки; 

– з’ясовано структурно-семантичні особливості англомовних засобів 
актуалізації принципу невизначеності; 

– виявлено лінгвокогнітивні механізми реалізації принципу 
невизначеності в англійській мові; 

– встановлено сукупність лінгвальних засобів актуалізації принципу 
невизначеності в англомовному художньому тексті; 

– висвітлено роль принципу невизначеності у структурно-семантичній 
організації художнього дискурсу доби постмодерну. 

Теоретичне значення дослідження полягає у його внеску до таких 
галузей германістики, як лексикологія та стилістика англійської мови, 
матеріали дослідження деталізують знання про англомовний художній текст. 
Результати наукової розвідки сприяють розробці таких галузей мовознавства, 
як когнітивна лінгвістика (поглиблення опису засобів концептуалізації), 
лінгвістика тексту (виявлення зумовлених дією принципу невизначеності 
розбіжностей між аспектами текстопородження та текстосприйняття), 
дискурсологія (розширення уявлень про організацію художнього дискурсу), 
лінгвосинергетика (розробка проблем вивчення мови як відкритої системи).  

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх 
використання: в навчальній роботі – у процесі викладання нормативних курсів 
«Лексикологія», «Стилістика англійської мови», «Загальне мовознавство» 
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(розділи «Мова та мовлення», «Лінгвосеміотика», «Мова та мислення»); при 
розробці та впровадженні вибіркових дисциплін, зокрема спецкурсів з 
інтерпретації тексту, дискурсології, лінгвістики тексту, когнітивної лінгвістики; 
у навчально-методичній роботі – при розробці навчальних та навчально-
методичних посібників із зазначених вибіркових дисциплін; у лексикографічній 

практиці – при укладанні словників-довідників і глосаріїв. 
Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

були висвітлені в доповідях на міжнародних і всеукраїнських наукових і 
науково-практичних конференціях: «Іноземна філологія: стереотипи та 
інновації» (Бердянськ, 2012), «Іноземна філологія у ХХІ столітті» (Запоріжжя, 
2013-2014), «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації» (Острог, 
2014), «Германістика у ХХІ столітті: когнітивна, соціо- та прагмалінгвістика» 
(Харків, 2014), «Синергетика у філологічних дослідженнях» (Запоріжжя, 2015), 
а також на засіданнях кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови 
Запорізького національного університету (2013-2015). 

Публікації. Основні положення дисертації відображено в 10 одноосібних 
публікаціях, зокрема в статтях у фахових наукових виданнях України (7), в 
іноземному виданні (1), у колективній монографії (1) та в збірнику матеріалів 
наукової конференції (1). 

Структура та обсяг роботи.  Дисертація загальним обсягом 315 сторінок 
(основного тексту 210 сторінок) складається зі вступу, трьох розділів, 
висновків, списку використаних джерел (376 позицій), списку джерел 
фактичного та ілюстративного матеріалу (25 позицій), глосарію термінів і 
5 додатків.  

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 
сформульовано мету та завдання, визначено об’єкт, предмет, методи 
дослідження, висвітлено наукову новизну, теоретичне і практичне значення 
одержаних результатів, наведено відомості про структуру наукової розвідки та 
апробацію її результатів, окреслено джерельну базу роботи. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

принципу невизначеності в мовознавчій парадигмі» розглянуто підвалини 
вивчення невизначеності як логіко-філософської категорії (наведено аналіз 
основних парадигм, концепцій і методів вивчення невизначеності як явища 
філософського та мовного); окреслено категорійно-поняттєвий апарат 
дослідження (зокрема, критерії співвіднесеності термінів, що застосовані до 
невизначеності); запропоновано власне тлумачення принципу невизначеності в 
термінах лінгвістики; виявлено лінгвальні аспекти функціонування принципу 
невизначеності в парадигмі постмодернізму; висвітлено роль принципу 
невизначеності в реалізації композиційно-змістової специфіки англомовного 
постмодерного художнього тексту; розкрито методологічно-методичні засади 
наукової розвідки. 
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Принцип невизначеності відбиває специфіку інтеракції об’єкта й суб’єкта 
пізнання як фундаментальну логіко-філософську проблему. Питання про 
невизначеність, яка супроводжує буття людини та пізнання нею світу, було 
предметом дискусій ще з часів античної філософії (Платон, Ксенокрит, Хрисіп, 
Геракліт, Аристотель). Представники агностицизму, скептицизму, позитивізму 
надалі розглядали її переважно як проблему онтологічну та гносеологічну 
(Протагор, М. Монтень, І. Кант, О. Конт, Дж. Берклі, Д. Юм). У центрі уваги 
сучасної наукової думки принцип невизначеності опинився завдяки 
фундаментальним науковим відкриттям ХХ століття, які підтвердили його 
загальнометодологічний характер і значущість для сучасної наукової картини 
світу.  

Вагомим наслідком залучення принципу невизначеності до гуманітарного 
знання стала поява філософії індетермінізму (Г. Ріккерт, М. Шлік, О. Нейрат, 
Р. Карнап, X. Рейхенбах, Ф. Франк), положення якої набули релевантності для 
сучасної науки, у тому числі й лінгвістичної. Мовознавчі розвідки 
перетинаються з теоретичними дослідженнями постмодернізму, тому в 
постмодерному тексті найповніше відбиваються аспекти реалізації цього 
принципу. Проблема функціонування принципу невизначеності в мові стала 
предметом наукової рефлексії у зв’язку з «лінгвістичним поворотом», 
проголошеним представниками аналітичної філософської школи 
(Л. Вітгенштейн, Дж. Мур, Л. Вайсгербер, Б. Рассел), проте ця проблема не є 
ретельно розробленою в царині лінгвістики і вимагає додаткової уваги фахівців. 

Принцип невизначеності невід’ємний від мови, оскільки він відбиває тип 
взаємозв’язку між мовними фактами. Пропонуємо таку дефініцію принципу 
невизначеності для лінгвістики: принцип невизначеності в мові – це тип 

взаємодії кількісних та якісних параметрів взаємозв’язаних мовних явищ, що 

виражає зворотно-пропорційну залежність між ними. Чим чіткіше виявлення 
одних характеристик мовного явища, тим більш нечіткими виступають інші. 
Такими параметрами можуть виступати мовні та мовленнєві характеристики 
лінгвальних одиниць, денотативне та конотативне значення, пряме й переносне 
значення мовних одиниць, тобто такі параметри мовних одиниць, які 
неможливо зафіксувати одночасно. Принцип невизначеності діє в мові як 
суб’єктно-об’єктній системі координат, оскільки до мовної проблематики  
належать процеси її продукування і сприйняття.  

У лінгвістиці виявлено закономірності, котрі за своєю сутністю 
узгоджуються з принципом невизначеності як способом взаємодії лінгвальних 
явищ: зворотна залежність парадигматичної закріпленості слова від ступеня 
його синтагматичної закріпленості (Д. М. Шмельов), принцип зворотності 
позиції спостерігача (О. С. Кубрякова), принцип вибірковості людського 
сприйняття (Л. Талмі), зворотний зв’язок у комунікації (Ф. С. Бацевич), 
розфокусування художніх точок зору в тексті (Ю. М. Лотман). Існування таких 
залежностей у мові відбиває трансформації сприйняття при переміщенні 
фокусу уваги та є закономірним з огляду на лінгвальне функціонування 
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принципу невизначеності. Принцип невизначеності охоплює суміжні 
лінгвістичні принципи, які вважаємо окремими випадками його реалізації. 

Принцип невизначеності реалізується у вигляді таких категорій: 
1) імовірнісність; 2) нелінійність; 3) неусталеність; 4) варіативність; 
5) плюралістичність. Вони властиві будь-якій відкритій динамічній системі, 
зокрема й мові. Відтак принцип невизначеності виявляє лінгвістичну 
релевантність та демонструє передумови для екстраполяції на проблематику 
мовознавчої науки. У логіко-філософському вимірі «невизначеність» як 
поняття корелює з відповідною категорією. За онтологічними атрибутами 
невизначеність постає в термінах лінгвістики як граматична категорія 
неозначеності, на рівні лінгвокогнітивному – як відповідний концепт. У цьому 
дослідженні розглянуто принцип невизначеності як тип відносин між парами 
взаємозв’язаних параметрів мовних явищ. Він відбиває універсальний принцип 
обробки інформації в свідомості людини, виступає важливим чинником когніції 
та може бути віднесений до лінгвістичних принципів. Невизначеність як 
гносеологічний принцип набуває в термінах лінгвістики додаткових вимірів. 

 Невизначеність у мовознавстві здобула певне висвітлення в 
дослідженнях граматичної категорії неозначеності (Дж. Гокінс, 
І. В. Вороновська, О. І. Москальська, Я. О. Уляшева, С. О. Швачко, 
Л. М. Грижак), в існуванні якої вбачаємо один з численних проявів 
невизначеності. Антропоцентрична спрямованість  мовознавчих досліджень 
засвідчує інгерентність когнітивного компонента лінгвальних явищ, тому 
іншими формами існування невизначеності в мовному середовищі є поняття 
як категорія логіко-психологічна та концепт як лінгвокогнітивна та 
лінгвокультурологічна. Лінгвістичні теоретизування набули розвитку в 
постмодерних дослідженнях, для яких нелінійність явищ і багатоваріантність 
подій виступають ключовими постулатами. Невизначеність постає предметом 
аналізу в межах різних напрямів постмодернізму: постструктуралізму, 
деконструкції, текстології та дискурсології, теорії інтертекстуальності. Їхні 
здобутки свідчать про визнання принципу невизначеності базовим 
світоглядним принципом постмодернізму (І. Хасан, Л. Хатчен, М. Фуко, 
Ф. Джеймсон, Е. Кафаленос).  

Онтологічна та епістемологічна невпевненість виступає найсуттєвішою 
постмодерністською категорією, що підтверджує емпіричний матеріал. 
Опрацьований наратив містить лінгвальні маніфестації індетермінізму: “…there 

is unrest. There is great unrest” (J. Barnes). “The dusty darkness gave no clue” 
(D. Mitchell). “Misunderstanding is general all over the world” (I. McEwan). 
Категорії, якими оперує постмодернізм («світ як хаос», «світ як текст», «світ як 
дискурс», «смерть автора», інтертекстуальність, «відкритість», подвійне 
кодування, ризома), відбивають принцип невизначеності як універсальну 
характеристику буття.  

Постмодерністський світогляд унаслідок виявлення принципу 
невизначеності спирається на визнання амбівалентного характеру дійсності та 
потребує нових засобів відбиття. Постмодерний текст постає в сучасних 
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лінгвістичних студіях як багатовимірний простір, утворений поєднанням 
мовних і культурних знаків, поле ігрової інтеракції семіотичних кодів, відтак 
принцип невизначеності набуває особливої значущості для процесів створення і 
сприйняття постмодерних текстів.  

До основних засобів його лінгвальної реалізації в постмодерному 
художньому тексті відносимо: формальні (невизначеність структури, 
ацентричність, гіпертекст, відкритість тексту) та змістові (невизначеність 
сюжету, автора, хронотопу), а також мовні (номінації та символи 
невизначеності, стилістична неоднорідність) і мовленнєві (специфічна 
актуалізація надфразних єдностей).  

З постмодерної точки зору текст як об’єкт сприйняття є динамічною 
структурою, оскільки постмодерне світобачення невід’ємне від дискурсивного 
тлумачення змістових аспектів тексту (У. Еко, М. Фуко, Е. Кафаленос). Це 
неминуче пов’язує текстову специфіку з дискурсивними параметрами реалізації 
принципу невизначеності, оскільки постмодерна невизначеність ґрунтується на 
динамізмі осмислення дійсності. Враховуючи властивості дискурсу (як 
комунікативно-когнітивної діяльності, тексту в аспекті його процесуальності), 
вважаємо такі його характеристики, як динамізм, нелінійність, відкритість, 
незавершеність виявом принципу невизначеності.  

В постмодерних текстах спостерігаємо тенденцію до заперечення чіткості 
форми та змісту через те, що постмодерністи спираються на тезу про 
«всеосяжну невизначеність». Формальні та змістові аспекти принципу 
невизначеності залучають широкий спектр параметрів невизначеності, що 
відбивають підвалини постмодернізму. Основні способи реалізації принципу 
невизначеності в постмодерній парадигмі унаочнимо так: 

Схема 1 

Лінгвальна реалізація принципу невизначеності 

 

Принцип 
невизначеності 

безпосередня дія 

зворотна 
залежність між 
параметрами 
мовних явищ 

опосередкована 
дія 

абсолютизація 
нечіткості,  

імовірнісності, 
множинності  

номінації 
невизначеності 

"відкритість" 
тексту 

динамізм і 
процесуальність 

дискурсу 

граматична 
категорія 

неозначеності 

відбиття 

концептуалізація  
невизначеності 

номінативне 
поле концепту 
UNCERTAINTY 

фреймова 
об'єктивація 

концепту   
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Попри тенденцію до поєднання в текстах традицій реалізму, новацій 
модернізму та надбань постмодернізму, сучасні британські автори 
демонструють тяжіння до поміркованого наслідування постмодерністських 
настанов. Британський постмодерний дискурс загалом відповідає жанровій 
специфіці постмодернізму, проте його визначною рисою є притаманна 
британській літературі витонченість, вишуканість, інтелектуальність.  

Ця особливість реалізована через такі характеристики британських 
художніх текстів доби постмодернізму: (а) металітературний характер; 
(б) своєрідний традиціоналізм, зв’язок з культурним та історичним минулим, 
що здобуває реалізацію у модифікуванні традиційних форм; (в) помірність у 
наслідуванні радикальних прийомів постмодернізму, їх поєднання із 
традиційними; (г) трансформація ролі автора, який залучається до системи 
персонажів; (ґ) інтелектуалізація, взаємовплив художньої та теоретичної думки. 
Ці параметри суміжні з незавершеністю, розмитістю меж, відсутністю чіткості, 
вони узгоджуються із сутністю принципу невизначеності й отримують широку 
реалізацію в текстах британських постмодерністів.  

Дослідження принципу невизначеності в сучасній гуманітарній сфері 
ґрунтується на здобутках теорії постмодернізму. Залучення когнітивно-

дискурсивної наукової парадигми дозволяє розглянути роль принципу 
невизначеності в мові як знарядді когніції, кореляцію між логічними та 
мовними параметрами невизначеності. Кваліфікація мови в межах синергетики 
як складної відкритої системи зумовлює релевантність цієї парадигми для 
вивчення невизначеності як однієї з методологічних засад синергетичного 
підходу. Здобутки сучасної лінгвістики тексту дозволяють осягнути 
реалізацію принципу невизначеності в тексті як складному механізмі 
комунікації. Неусталеність тексту завдяки його інтертекстовим зв’язкам 
досліджено із залученням теорії інтертекстуальності. 

Інтегрований підхід до вивчення лінгвальної реалізації принципу 
невизначеності потребує поетапного аналізу. На першому етапі проведено 
аналіз словникових тлумачень і тезаурусних асоціатів позначень 
невизначеності методом словникових дефініцій, складено вибірку англомовних 
засобів вербалізації концепту UNCERTAINTY. На другому етапі методом 
концептуального аналізу встановлено структуру та зміст концепту 
UNCERTAINTY, окреслено межі його номінативного поля – виявлено ядерні та 
периферійні компоненти. На третьому етапі досліджено структурно-
семантичні характеристики номінацій невизначеності за допомогою 
словотвірного й семного (компонентного) аналізу для визначення семантичної 
структури та систематизації вербалізаторів концепту. На четвертому етапі 
методом суцільної вибірки з британських постмодерних художніх текстів 
дібрано матеріал, який склали мовні засоби вираження невизначеності; за 
допомогою кількісних процедур встановлено частотність їхнього вживання в 
текстах. Окреслено трансформації структури та змісту художнього концепту 
UNCERTAINTY у зіставленні з універсальним. На п’ятому етапі встановлено 
функціональне навантаження засобів реалізації принципу невизначеності в 
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художніх текстах методом контекстуального аналізу та обчислено кількісні 
співвідношення емпіричного матеріалу для  визначення тенденцій актуалізації 
принципу невизначеності. Використання статистичних методів (обчислення 
критерію χ²) дозволило визначити розбіжності між розподілами частот 
досліджених величин. На шостому етапі визначено лексичне наповнення 
постмодерного художнього дискурсу та лінгвальні засоби формування його 
цілісності,  механізми налагодження міжтекстових зв’язків у його складі з 
використанням дискурсивного аналізу. 

У другому розділі «Лінгвокогнітивні параметри об’єктивації 

принципу невизначеності в англійській мові» доведено, що концептуалізація є 
одним з механізмів реалізації принципу невизначеності, здійснено комплексний 
аналіз невизначеності як концепту. У роботі наведено особливості реалізації 
принципу невизначеності крізь призму об’єктивації концепту UNCERTAINTY 
в англійській мовній свідомості, виявлено структуру цього концепту, 
встановлено специфіку його актуалізації в англійській мові та в постмодерному 
дискурсі з урахуванням функціонування принципу невизначеності. 

З точки зору відбиття в мовній свідомості, невизначеність відіграє 
важливу роль у механізмі концептуалізації (мисленнєвої діяльності людини з 
упорядкування власних уявлень про дійсність), реалізуючись як відповідний 
концепт. Проведений аналіз виявив, що НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ – універсальний 
концепт, зміст якого пов’язаний з усіма сферами дійсності, що сприяє втіленню 
у ньому широкого діапазону сенсів. Він є давнім засобом відбиття невідомого, 
незрозумілого і притаманний практично всім культурам. НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ 
належить до категорійних концептів, оскільки йому властивий загальний і 
наднаціональний характер. Лінгвокультурним варіантом універсального 
концепту НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ для англійської мовної свідомості виступає 
концепт UNCERTAINTY. Вважаємо його гіперконцептом стосовно 
макроконцепту STATE 

Базовий поняттєвий рівень змістової структури концепту UNCERTAINTY 
містить свідчення про відсутність чи брак інформації про об’єкт, неусталеність 
форми та змісту суб’єкта або об’єкта, непевність суб’єкта щодо об’єкта. 
Валоративний шар концепту відбиває негативне ставлення  консервативних 
британців до неусталеності з огляду те, що прояви невизначеності викликають 
у них острах, тривогу. Образна складова концепту вибудована за допомогою 
метафоричних перенесень і виявляє взаємодію базового концепту з суміжними 
концептуальними сферами. Концепт UNCERTAINTY актуалізовано в 
когнітивно-дискурсивній ситуації через фрейм, який кваліфікуємо як фрейм 
стану зі слотами ХТО (суб’єкт невизначеності), ЩО (об’єкт невизначеності), 
ЯКИЙ (форми прояву невизначеності), ЯК (ступінь прояву невизначеності).  

На основі аналізу словникового і тезаурусного матеріалу ми уклали 
словник з 2151 лексичних одиниць та їх асоціатів, які об’єктивують в 
англійській мові концепт UNCERTAINTY. Засоби мовної апеляції до концепту 
UNCERTAINTY представлені одиницями різних рівнів: 
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- морфемами (афіксоїдами “half-“, “multi-“, “-odd”, “poly-“, “semi-“, 

“under-“);  
- лексемами (“alarm”, “ambiguous”, “approximate”, “awkward”, ”blur”, 

“chancy”,“chaos”,“confusion”,“dim”,“doubt”,“hesitate”,“indecisive”,“indefinite”

“indeterminate”, “mystery”, “obscure”, “unsure”, “vague”);  
- фразеологізмами (“to lose track”, “not to know the ropes”, “by fits and 

starts”, “up in the air”, “at one’s wit’s end”, “ups and downs”);  
- паремійними одиницями (“East of the Sun and West of the Moon”, “Here 

today and gone tomorrow”, “Rain at seven, fine at eleven”, “There’s many a slip 

between the cup and the lip”). 
Ураховуючи складний характер концепту та розмаїття засобів його 

актуалізації, їхню сукупність доречно подати у вигляді польової структури. 
Номінативне поле концепту становить увесь корпус мовних репрезентантів, а 
також індивідуально-авторські засоби актуалізації концепту. Hомінативне поле 
концепту UNCERTAINTY є складною  системою, розгалуженою за принципом 
ризоми. Ядро та периферія номінативного поля концепту рухливі та 
взаємопроникні, оскільки внаслідок дії принципу невизначеності периферійні 
вербалізатори можуть набувати статусу ядерних під впливом контексту або 
індивідуальних настанов.  

НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ постає одним із найбільш релевантних і 
відтворюваних у постмодерних художніх текстах концептів, зважаючи  на  
особливу роль невизначеності в постмодернізмі. Поняттєвий шар художнього 
концепту UNCERTAINTY збагатився за рахунок інкорпорації поняття 
«постмодерна невизначеність» – усеосяжної неусталеності як характеристики 
буття, вербалізованої традиційними та інноваційними мовними засобами: “Is 

there a meaningful distinction between one simulacrum of smoke, mirrors + shadows 

– the actual past – from another such simulacrum – the actual future?” (Mitchell).  
У добу постмодерну значних змін в англомовній свідомості зазнав 

валоративний бік концепту, що віддзеркалюють особливості його експлікації у 
британських постмодерних художніх текстах. У зв’язку з розповсюдженням 
філософії індетермінізму та постмодерністського світогляду ставлення до 
концепту змінилось на нейтральне та навіть позитивне, а зону охоплення 
розширено з майбутнього на теперішнє та минуле. Отже, діапазон лінгвальних 
об’єктивацій концепту UNCERTAINTY та його лексичне наповнення свідчать 
про його релевантність для англійської мовної свідомості. 

На рівні мовному принцип невизначеності може бути застосований до 
кожної пари пов’язаних змінних. Об’єктивно прояви принципу невизначеності 
властиві мові, адже фокусують увагу на її невід’ємній властивості – здатності 
фіксувати думки, що завжди глибші, ніж слова, та можливості тлумачити 
виражений зміст у безліч способів. Лінгвальним втіленням поняттєвої категорії 
невизначеності постає граматична категорія неозначеності – мовна 
універсалія, функція якої –  таке відображення у мові дійсності, що розкриває 
лише загальні ознаки предметів і явищ. Вона відбиває незначний ступінь 
знання про об’єкт: 1) приналежність об’єкта до невідомого, нового; 2) клас 
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об’єкта або його абстрактного представника; 3) неточність або нерелевантність 
інформації; 4) невпевненість суб’єкта щодо об’єкта. Засобами її реалізації 
виступають неозначений артикль і неозначені займенники, неозначені форми 
дієслів, модальні слова і дієслова. 

Детальний аналіз фактичного матеріалу виявив, що відбиття 
невизначеності в мові не вичерпано існуванням відповідної граматичної 
категорії. Важливе місце серед англомовних засобів вербалізації невизначеності 
посідає лексика. Aнглійська мова містить великий обсяг лексичних засобів 
позначення невизначеності (укладений словник налічує 2151 позицію), що 
становлять злагоджену систему. Більшість лексем складають прикметники 
(41,5% ЛО) та іменники (38,5% ЛО), оскільки невизначеність притаманна 
особам, предметам або явищам як стан. З огляду на морфемний склад 
емпіричного матеріалу, встановлено, що значну кількість ЛО невизначеності 
(33%) складають похідні лексеми. Це дає підстави стверджувати про потужний 
потенціал вираження невизначеності, притаманний англійській мові. 

Виявленню лінгвальної актуалізації принципу невизначеності сприяють 
культурна та стилістична маркованість номінацій. Культурно марковані ЛО 
(3% знайдених лексем) не досить асимільовані, сприймаються як варваризми 
(французькі – arriere pensee, double-entendre; німецькі – angst). Особливе місце 
серед них посідають американізми із семою невизначеності (78% варваризмів і 
2,4% від загальної кількості лексики – happenstance, iffy, mugwumpery). 
Стилістично марковані 496 номінації (23% ЛО), з них 11 % склали терміни. 
Лексика високого стилю (8%  маркованих ЛО – envisioning, mercuriality, 

disputatious) та низького (4% – heebie-jeebies, hinky, hodge-podge) активує у 
свідомості реципієнта соціальні коди, виявлення яких спричиняє варіювання у 
сприйнятті. Стилістична диференціація номінацій забезпечує нашарування 
додаткових сенсів, у процесі розпізнання яких задіяно принцип невизначеності. 

Виявленню образного та культурологічного складників концепту сприяє 
аналіз фразеологізмів, що склали 5% усієї дібраної лексики (between sixes and 

sevens; to hang by a thread) та паремійних одиниць, представлених 2% ЛО (Man 

proposes but God disposes. Tomorrow is a new day. Stuff today and starve 

tomorrow). Семантично вони охоплюють увесь спектр параметрів 
невизначеності та виводять аналіз невизначеності в лінгвокогнітивну й 
лінгвокультурологічну площину.  

Концепт UNCERTAINTY набуває ключового статусу в загальній 
концептуальній структурі художнього тексту доби постмодерну. Емпіричний 
матеріал, відібраний методом суцільної вибірки з художніх текстів британських 
постмодерністів, демонструє, що з усього розмаїття англомовних лексичних 
засобів позначення невизначеності у текстах актуалізовано 1178 ЛО (55%). Це 
вагомий показник з огляду на приналежність до загального переліку 
вербалізаторів концепту не лише загальновживаних ЛО, але й слів із суттєвим 
обмеженням ужитку (термінів, жаргонізмів).  

Ядром концепту в постмодерних текстах постає лексема “uncertainty” з 
численними синонімами (загальна кількість слововживань склала 18591 
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випадків). З 80 ядерних ЛО, що об’єктивують концепт UNCERTAINTY, у 
текстах виявлено 68 ЛО (85%). Чільну групу складають 10 ЛО, на які припадає 
1405 з 2027 випадків ужитку ядерних ЛО (69%, або 2/3 усіх випадків). Графічно 
співвідношення між ними наводимо у вигляді діаграми: 

Діаграма 1 

Лексична актуалізація ядра концепту UNCERTAINTY в постмодерних 

художніх текстах 

 
Розподіл актуалізованих у постмодерних художніх текстах номінацій 

концепту відбиває лексико-семантичний розподіл його сенсів, проте у 
структурі художнього концепту UNCERTAINTY є зсуви порівняно із 
загальнокультурним концептом, що спричинені впливом теоретичних настанов 
на лінгвальні преференції британських постмодерністів. У ядерній зоні 
номінативного поля розташовані: “change”,“question”, “wonder”, “suspicion”, 

“trouble”, “chance”, “doubt” – через них акцентовано такі атрибути 
невизначеності, як мінливість, питальність, невпевненість. 11 з 80 ядерних ЛО 
(14%) пересуваються до периферії номінативного поля, оскільки не набули в 
текстах лексичної реалізації (“incertitude”, “incalculability”, “vacillation”) через 

приналежність до формального стилю, не притаманного художнім творам.  
У постмодерному художньому тексті оказіональні вербалізатори 

концепту можуть стати домінантами та набути ядерного статусу завдяки дії 
принципу невизначеності при рецепції адресатом авторських настанов. Так, у 
текстах британських постмодерністів аналізований концепт об’єктивується за 
допомогою номінацій із вужчим значенням (“unsure”, “crisis”, “strange”, 

“to mishear”, “distorted”), сема невизначеності виходить на перший план саме в 
текстах. 

На основі аналізу емпіричного матеріалу виокремлено такі засоби 
постмодерної об’єктивації художнього концепту UNCERTAINTY: 1) прямі 
номінації; 2) символи невизначеності; 3) вільні, сталі та фразеологічні 
словосполучення; 4) дескриптивні структури, речення та надфразні єдності, які 
вербалізують стан невизначеності; 5) концептуальні метафори, що виявляють 
інформаційну взаємодію між різними структурами знань.  
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У третьому розділі «Лінгвальні засоби реалізації принципу 

невизначеності в художніх текстах британських постмодерністів: 

структурно-семантичний аспект» визначено специфіку мовної та 
мовленнєвої реалізації принципу невизначеності в художніх текстах 
британських постмодерністів ХХІ століття. Виявлено лексичні та граматичні 
засоби текстової об’єктивації принципу невизначеності. На текстовому рівні 
функціонування принципу невизначеності розглянуто через текстові категорії в 
художніх текстах британських постмодерністів. На рівні дискурсу окреслено 
аспекти реалізації принципу невизначеності у британському постмодерному 
художньому дискурсі крізь призму дискурсивних категорій. 

Різноманітні засоби вираження принципу невизначеності в художніх 
текстах сучасних британських постмодерністів виявлено на всіх рівнях аналізу. 
Найпоширенішими в текстах виявились лексичні засоби – номінації різних 
аспектів невизначеності: “Тhey had so many plans, giddy plans, heaped up before 

them in the misty future, as richly tangled as the summer flora” (McEwan). Аналіз 
їх семантики виявив, що семи рекурентних ЛО на позначення невизначеності у 
проаналізованих текстах фактично збігаються, утворюючи в текстах 
семантичну «ізотопічну мережу» невизначеності. 

Граматичні засоби сприяють розгортанню в текстах усеосяжної 
невизначеності: “…which part of the plane might you run to? The pilot's end might 

seem less lonely somehow. Is it pathetic folly to reach into the overhead locker for 

your bag, or necessary optimism?” (I. McEwan). Найчастіше в опрацьованих 
текстах залучено морфологічні засоби (неозначений артикль, неозначені 
займенники, модальні дієслова), синтаксичні (питальні речення, особливо 
риторичні питання, умовні речення, складні речення, ускладнені 
синтаксичними конструкціями, еліптичні речення), лексико-граматичні 
(протиставлення), що реалізують постмодерні настанови через «розгойдування» 
сенсів. Важливу роль у постмодерних текстах відіграє експлікація 
невизначеності за допомогою вільних словосполучень (“shifting emotion”, 
“alternative options”, “empty shape”, “cognitive decline”, “bizarre hum”). Їх 
найпродуктивнішими моделями виявились: to be / become / get / turn / go + Adj, 
at / in + N, Adj + N, N + of + N. На рівні надфразних єдностей і дескриптивних 
структур (“a low level of redundancy and predictability in the flow of information”) 
невизначеність постає їх мікротемою. 

Завдяки накопиченню різнорівневих засобів за принципом 
надлишковості, у текстах вибудовуються ізотопічні мережі, що відбивають 
семантику невизначеності: “I have vague images, half-impressions: of being, or 

having been – or, more precisely, being about to be – hit; blue light; railings; lights 

of other colours; being held above some kind of tray or bed.But who’s to say that 

these are genuine memories?Who’s to say my traumatized mind didn’t just make 

them up, or pull them out from somewhere else, some other slot, and stick them there 

to plug the gap that the accident had blown?” (T. McCarthy). Таке ізотопічне 
нагромадження засобів є загальною тенденцією в проаналізованих текстах. 
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Аналіз емпіричного матеріалу виявив, що на текстовому рівні завдяки дії 
принципу невизначеності специфічного характеру набуває постмодерна 
реалізація текстових категорій. На перший план виходять релевантні для 
постмодернізму риси: нелінійність, багаторівневість, симулятивність. Текстові 
категорії, заломлюючись крізь призму принципу невизначеності, набувають у 
постмодерних художніх текстах модифікованих форм і реалізуються через: 
(1) невизначеність як лейтмотив; (2) жанрову та стилістичну неоднорідність 
(колажність текстових форм); (3) текстову ізотопію; (4) «відкритість» тексту 
(відсутність смислової, образної, сюжетної завершеності); (5) складну 
розгалужену архітектоніку (багаторівневу організацію тексту); (6) викривлення 
хронотопу (зміни часової та просторової перспективи). 

Специфічного тлумачення в постмодерному тексті набуває фігура автора 
– він закладає у тексті альтернативні сенси, вибір яких при рецепції тексту 
залежить від адресата. Автор залучає читача до своєрідної «співтворчості», яка 
лежить в основі «відкритості» постмодерного тексту та постмодерністської 
«гри» з читачем. Зокрема це відбувається через залучення лексики 
ірраціональної семантичної спрямованості, якою автор позначає можливості 
розгалуження сенсів: feel (549 випадків вживання в опрацьованих текстах), 
believe (248), discover (106), guess (98), suspicion (89), occur (59). Pеалізовані в 
текстах лексичні та граматичні засоби слугують текстовими маркерами, що 
спрямовують читача на вибір між можливими варіантами інтерпретації тексту. 

Принцип невизначеності як принцип художнього мислення набуває у 
постмодерному художньому тексті нового наповнення та лінгвального 
вираження. Через настанову постмодернізму на трансформацію та поєднання 
жанрових і стильових форм постмодерний текст виявляє тенденцію до 
нашарування різних кодів, що додатково кодують текстуальну інформацію та 
сприяють «дефокусуванню» (зміні ступеню осягнення властивостей об’єктів), 
інтерпретаційній невпевненості адресата щодо розпізнання нових сенсів.  

На рівні дискурсу розмаїття способів реалізації принципу невизначеності 
зумовлено наявністю комунікативної інтеракції між автором, адресатом і 
текстами. Специфіка художнього дискурсу (його інтенційність, багаторівнева 
структура сенсів, образно-естетичні функції) задіює принцип невизначеності у 
процесі сприйняття. Для аналізу реалізації принципу невизначеності в 
дискурсивному просторі вважаємо доцільним залучення дискурсивних 
категорій, що забезпечують цілісність дискурсу та взаємодію між його 
складовими. Найактивніше залучені до реалізації принципу невизначеності 
дискурсивні категорії референційності й інтертекстуальності.  

Категорія референційності у постмодерному дискурсі набуває форми 
«пунктирної референції» (текстуальне впровадження реалій в уявні ситуації) 
через тяжіння постмодернізму до симулятивності. «Пунктирна референція» 
втілена, зокрема, через численні згадки про події 11 вересня. Вони 
нагромаджують відчуття небезпеки, притаманне світосприйняттю ХХІ століття: 
“Тhe New York attacks precipitated a global crisis” (I. McEwan).  
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Дискурсивна категорія інтертекстуальності, що реалізована за 
допомогою цитувань та алюзій, набуває в постмодерному дискурсі особливих 
форм. Проаналізовані тексти містять численні посилання на Біблію, твори 
В. Шекспіра, Дж. Мілтона, В. Вульф, В. Набокова, Л. Толстого, М. Арнолда. 
Відповідно до настанов постмодернізму, «інтертекстуалізми» стають основою 
для комічних обігрувань і пародіювань:“The night, the stars and the music / The 

magic of the something something” (D. Lodge). Принцип невизначеності 
загострює увагу адресата на іншотекстових «вкрапленнях» у дискурсі, залучає 
до сприйняття інші контексти. 

Результати аналізу емпіричного матеріалу засвідчують вагомість 
адресантності (як реалізації категорії антропоцентричності), що виявляється 
у різних формах маніфестації особистості автора в дискурсі. Постмодерний 
оповідач, приєднуючись до системи персонажів, активізує діалектично 
протилежні чинники, котрі спрощують сприйняття дискурсу та водночас 
ускладнюють його, забезпечуючи функціонування принципу невизначеності. 
Згідно з постмодерністським постулатом про «смерть автора», автор передає 
адресату функцію «домислення» сенсів через відкритість сюжету, розмитість 
описів. Відтак додаткової значущості набуває такий чинник як адресатність. У 
постмодерному дискурсі увага зміщується з фігури автора на адресата, 
наголошуючи на їх рівнозначній ролі в дискурсивній взаємодії. Таку взаємодію 
автора з адресатом (реальним чи уявним) насамперед забезпечують елементи 
«мегатексту» (епіграф, присвята, передмова, післямова, коментар). 

Підкатегорії інформативності (фактуальність, емотивність) особливим 
чином функціонують у постмодерному дискурсі. Фактуальність стає основою 
для обігрувань, коли реальні факти (імена історичних осіб, топоніми, назви 
історичних подій) поєднані зі створеними автором через постмодерне тяжіння 
до симулятивності. Так, в реальний музичний твір композитора Тосі Ітіянагі 
приписано уявному персонажу Роберту Фробішеру: “You said you could find an 

obscure recording for me by Robert Frobisher, Cloud Atlas Sextet” (D. Mitchell), 
завдяки чому реалію впроваджено в уявний художній світ. У функціонуванні 
підкатегорії емотивності принцип невизначеності визначає наявність 
потенційних емоційних вимірів сприйняття дискурсу. 

Цілісність англомовного постмодерного дискурсу формують такі 
чинники: спільність мови (англійська); загальна культурна приналежність 
(британська культура); тематика (загальне занепокоєння, неусталеність буття): 
“Misunderstanding is general all over the world… the general unease” 
(I. McEwan), а також спільні лейтмотиви, «мандрівні» сюжети, наскрізні образи 
та символи. Так, у британському постмодерному дискурсі широко використано 
наскрізний символ ʻтуман’: “I pictured them again being fed through a tube and 

propelled upwards, turned into a mist” (Т. McCarthy); “Perowne feels himself 

moving through a mental fog” (I. McEwan). Тематично тексти у складі дискурсу 
мають дотичні зони, оскільки порушують ідентичні теми – фатальні наслідки 
брехні, тотальну тривогу та хиткість людського існування. 
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Oсоблива форма маніфестації цілісності дискурсу – постмодерністська 
категорія ризоматичності, що виявляється у його розлогій архітектоніці, 
взаємодії між його складовими та з іншими типами дискурсу, насамперед 
науковим (унаслідок інтелектуалізації британського постмодерного художнього 
дисурсу): “The culmination of today's list was the removal of a pilocytic 

astrocytoma...The tumour was reached through the back of the head, by an 

infratentorial supracerebellar route” (I. McEwan). Меншою мірою дію принципу 
невизначеності в постмодерному дискурсі відбивають категорії дискретності та 
просторово-часового континууму.  

Реалізація категорій постмодерного художнього дискурсу через 
взаємодію між його складниками виявляє реалізацію принципу невизначеності, 
зумовлену специфікою когнітивних процесів і постмодерністськими 
настановами. Принципова діалогічність художнього дискурсу забезпечує його 
багатовимірність і відкритість для широкого спектра інтерпретацій, активуючи 
принцип невизначеності. Всі проаналізовані художні тексти демонструють 
змістову єдність, і, попри різноманітність у сюжетах, поєднувальною ланкою 
для постмодерного художнього дискурсу постає лейтмотив індетермінізму, 
неусталеності буття. Він по-різному реалізований у текстах, але у всіх випадках 
виступає змістовою домінантою кожного з текстів та дискурсу, вибудовує 
цілісність постмодерного дискурсу. Залучення принципу невизначеності до 
дискурсивної проблематики відкриває нові перспективи у вивченні процесів 
відображення дійсності в художньому дискурсі. 

 
ВИСНОВКИ 

Принцип невизначеності як принцип осмислення дійсності закладений у 
людській природі, одним із засобів вираження якої є мова. Виходячи з цього, 
існують передумови для його імплементації в гуманітарну сферу, в тому числі й 
лінгвістику. Простеживши підходи до статусу невизначеності в сучасній 
науковій парадигмі, доходимо висновку, що невизначеність як логіко-
філософська категорія виражає варіативність, неусталеність, імовірнісність, 
нелінійність, плюралістичність. Ці аспекти властиві будь-якій відкритій 
системі, зокрема й мові, тому принцип невизначеності релевантний для 
мовознавства та може бути екстрапольований на лінгвістичну проблематику. 

У термінах мовознавчої науки «принцип невизначеності» формулюємо як 
зворотно-пропорційну залежність між двома взаємозв’язаними 

лінгвістичними змінними: чим чіткіше виявлення одних характеристик мовного 
явища, тим більш невизначеними виступають інші параметри. Принцип 
невизначеності реалізується комплексно, на всіх мовних рівнях. Релевантність 
принципу невизначеності в структурно-семантичному та лінгвокогнітивному 
аспектах зумовлює його реалізацію на рівні ментальних структур (як концепт 
UNCERTAINTY), на рівні мовному – лексичному (як дискретні мовні одиниці) 
та граматичному (як граматична категорія неозначеності), а також 
мовленнєвому через специфіку аранжування надфразних єдностей, текстів (як 



17 
 

лейтмотив та принцип організації текстового простору) та дискурсу (як 
потенції інтеракції сенсів). 

Основними засобами мовної реалізації принципу невизначеності є 
лексичні (прямі номінації; символи; вільні й сталі словосполучення) та 
граматичні (морфологічні – неозначений артикль, неозначені займенники, 
модальні дієслова; синтаксичні – питальні речення, особливо риторичні 
питання, умовні речення, складні речення, ускладнені синтаксичними 
конструкціями і однорідними елементами, неповні речення). До текстуальних 
засобів належать: формальні (невизначеність структури, ацентричність, 
нелінійність, гіпертекст, відкритість тексту) та змістові (невизначеність 
сюжету й автора, викривлення хронотопу). Дискурсивна специфіка принципу 
невизначеності виявляється у комунікативній інтеракції між автором, текстами 
й адресатом. Основна функція принципу невизначеності в постмодерному 
дискурсі – перенесення центру уваги, що зумовлює дивергенцію авторського 
задуму, подання матеріалу та читацької рецепції. 

У результаті аналізу до основних способів актуалізації принципу 
невизначеності відносимо ризоматичність, семантичну ізотопію, 
розгалуженість архітектоніки, нелінійність і самоорганізацію тексту. Найбільш 
дієвими механізмами, через які об’єктивується принцип невизначеності в 
англомовному постмодерному художньому дискурсі, виявились: 
концептуалізація, дефокусування, мовна економія та надлишковість, подвійне 
кодування, специфічне аранжування дискурсу. Таким чином, взаємодія 
різнорівневих лінгвальних засобів забезпечує реалізацію принципу 
невизначеності в англійських постмодерних текстах і зумовлює його 
значущість для сучасної мовознавчої науки.  

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у з’ясуванні ролі 
принципу невизначеності й окресленні діапазону засобів його реалізації в 
інших типах дискурсу, а також в уточненні аспектів його функціонування як 
загальнолінгвістичного принципу та кореляції з іншими принципами сучасної 
лінгвістики. 
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АНОТАЦІЯ 

 Залужна М. В. Реалізація принципу невизначеності в англійській 

мові: структурно-семантичний та лінгвокогнітивний аспекти (на матеріалі 

британських постмодерних художніх текстів ХХІ століття). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 
за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний 
університет, Міністерство освіти і науки України, Запоріжжя, 2016. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню лінгвальних засобів 
та лінгвокогнітивних механізмів реалізації принципу невизначеності в 
англійській мові на матеріалі британських постмодерних художніх текстів. 
Принцип невизначеності розглянуто як лінгвістичний феномен, запропоновано 
його проекцію на методологічну площину мовознавчої науки. 

У науковій розвідці здійснено інтегрований аналіз структурно-
семантичних і лінгвокогнітивних параметрів функціонування принципу 
невизначеності, обґрунтовано доцільність включення поняття «принцип 
невизначеності» до категорійно-поняттєвого апарату лінгвістичної науки, 
запропоновано власне формулювання принципу невизначеності в термінах 
лінгвістики, визначено специфіку постмодерного тлумачення принципу 
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невизначеності в мові, окреслено основні лінгвокогнітивні механізми дії 
принципу невизначеності на матеріалі англійської мови.  

У роботі виявлено лінгвальні засоби реалізації принципу невизначеності 
на матеріалі постмодерних художніх текстів британських авторів, висвітлено 
особливості дискурсивної маніфестації принципу невизначеності в 
англомовному постмодерному художньому дискурсі. 

 Ключові слова: дискурс, категорія неозначеності, концепт, 
невизначеність, постмодерний художній текст, принцип невизначеності.  

 
АННОТАЦИЯ 

 Залужная М. В. Реализация принципа неопределенности в 

английском языке: структурно-семантический и лингвокогнитивный 

аспекты (на материале британских постмодернистских художественных 

текстов ХХІ века). – Рукопись. 

 Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский 
национальный университет, Министерство образования и науки Украины, 
Запорожье, 2016. 
 Диссертация посвящена комплексному исследованию языковых средств и 
лингвокогнитивных механизмов реализации принципа неопределенности в 
английском языке на материале британских постмодернистских 
художественных текстов. Принцип неопределенности рассматривается как 
языковой феномен, предлагается его проекция на методологическую плоскость 
лингвистических исследований. 
 В работе осуществлен интегрированный анализ структурно-
семантических и когнитивных параметров языкового функционирования 
принципа неопределенности, обоснована целесообразность включения понятия 
«принцип неопределенности» в категориально-понятийный аппарат 
лингвистической науки, предложена собственная формулировка принципа 
неопределенности в терминах лингвистики, определена специфика 
постмодернистского толкования принципа неопределенности в языке, 
очерчены основные лингвокогнитивные механизмы действия принципа 
неопределенности на материале английского языка.   
 В работе выявлены языковые средства реализации принципа 
неопределенности на материале постмодернистских художественных текстов 
британских авторов, раскрыты особенности дискурсивной манифестации 
принципа неопределенности в англоязычном постмодернистском 
художественном дискурсе. 
 Ключевые слова: дискурс, категория неопределенности, концепт,  
неопределенность, постмодернистский художественный текст, принцип 
неопределенности. 
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SUMMARY 
 Zaluzhna M. V. The Uncertainty Principle Realization in the English 
Language: Structural, Semantic and Linguo-Сognitive Aspects (Based on the 
British Postmodern Fiction Texts of the XXI Century). 
 Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Speciality 10.02.04 – 
Germanic Languages. – Zaporizhzhia National University, Ministry of Education and 
Science of Ukraine, Zaporizhzhia, 2016. 
 This research focuses on the analysis of lingual realization of the uncertainty 
principle through the perspective of post-modern philosophy and culture. The 
uncertainty principle is recognized as the basic principle of post-modern discourse 
practices and is postulated in terms of cognitive linguistics. Its relevance for linguistic 
research methodology is proved. 
 The principle of uncertainty as applied to linguistic range of issues is defined 
as the pattern of interaction between quantitative and qualitative parameters of 
interconnected lingual phenomena. It expresses the inversely proportional 
dependence between two linguistic variables. The deeper the exposure of one feature 
of the language phenomenon, the more indefinite other parameters come forward. 
The principle is realized in English in a complex way: on the level of mental 
structures (as a concept), on the lexical level (as discrete lexical units), on the 
grammatical level (as the grammatical category of indefiniteness), on the textual level 
(as textual space organization) and on the level of discourse (as potentialities of self-
organization and interaction of discourse constituents). 
 The major means of lingual realization of the uncertainty principle 
distinguished in the thesis are: lexical (direct nominations; symbols; free and 
phraseological word-combinations), grammatical (morphological – the indefinite 
article, indefinite pronouns, modal verbs; and syntactic – interrogative sentences, 
especially rhetorical questions, conditional sentences, complex and compound 
sentences complicated with sub-clauses and homogeneous elements, elliptical 
sentences). Textual means are represented by: formal means (vagueness of structure, 
acentricity, non-linearity, hypertextuality, text openness) and content (vagueness of 
plot, vagueness of author, curvature of chronotope).  
 The most effective categories through which the uncertainty principle is 
manifested in the postmodern discourse are referentiality, intertextuality, 
anthropocentricity and informativeness. The analysis of the factual material justifies 
that the basic function of the uncertainty principle in a discourse is transference of the 
focal center that causes the discursive divergence of vectors of authorial intention, 
material presentation and reader’s perception. 
 The methods of the uncertainty principle actualization are singled out: 
semantic isotopy, textual non-linearity and self-organization, rhizomatic way of 
arranging textual cohesion and coherence, ramified architectonics and interpretational 
plurality. The research outlines the most effective mechanisms through which the 
uncertainty principle is manifested in the English postmodern texts: 
conceptualization, de-focusing, language economy and redundancy, double coding, 
specific arrangement of texts and discourse. Thus, a wide range of means of the 
uncertainty principle realization determines its relevance for modern linguistics. 
 Key words: category of indefiniteness, concept, discourse, indeterminacy, 
postmodern fiction text, uncertainty principle. 
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