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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

У центрі уваги сучасної науки загалом і лінгвістики зокрема, перебувають 
людина, людське мислення, пізнання, досвід, концептуалізація й категоризація 
світу. Здобутки когнітивної науки та психології сприяють глибшому розумінню 
взаємозв’язку між процесами мислення й вербалізації думки. Увага лінгвістів 
до когнітивних аспектів мови та мовлення не є випадковою. Це зумовлено 
зміною наукової парадигми й становленням антропологічної лінгвістики, яка 
розглядає мову як систему, тісно пов’язану з мисленням, практичною 
й духовною діяльністю людини, її особистістю та знаннями про світ. 
Особливого значення набуває вивчення когнітивних стилів як індивідуальних 
характеристик процесу пізнання. 

Попри певні досягнення у вітчизняному мовознавстві в дослідженні  
когнітивних стилів (Н. Ю. Безребра, Л. Л. Жердецька, О. М. Линтвар, 
Л. І. Романовська, О. П. Соколова, М. О. Холодна), в Україні досі відсутні 
мовознавчі праці, присвячені проблемам зв’язку когнітивно-стильових 
характеристик особистості з когнітивними процесами, організацією мовлення, 
різними аспектами діяльності індивіда. У вітчизняній літературі нараховується 
більше десяти описів когнітивних стилів, які різняться способами діагностики, 
теоретичної інтерпретації й широтою впливу на людину.  

Поряд із терміном «когнітивний стиль» мовознавці також послуговуються 
дефініціями «ідіостиль», «ідіолект», «індивідуальний стиль автора», 
«авторський стиль» (Н. Ю Безребра, Н. С. Болотнова, Л. Я Брославська, 
О. П. Коцюба, С. П. Сборик, І. А. Тарасова), які часто вживають як синоніми. 
Єдиного універсального визначення й розмежування цих термінів наразі не 
існує, як і єдиної думки щодо того, яким саме з-поміж них послуговуватися.  

Актуальність дослідження зумовлена загальною спрямованістю сучасної 
лінгвістичної науки на визначення способів репрезентації ментального світу 
особистості в мові, особливостей категоризації та концептуалізації дійсності 
мовцем, вивчення в межах когнітивно-дискурсивної  парадигми дискурсивних 
і когнітивних чинників вибору автором конкретних мовних засобів,  посиленням 
інтересу сучасних лінгвістів та психолінгвістів до вивчення психічних механізмів 
індивідуального відображення дійсності, а також нагальністю розроблення питання 
когнітивних і концептуальних стилів у мовознавстві.   

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 
виконане в межах комплексної науково-дослідної теми кафедри прикладної 
лінгвістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки «Функціонування мовних одиниць у когнітивно-дискурсивній 
парадигмі», затвердженої вченою радою СНУ імені Лесі Українки (протокол 
№ 9 від 02.03.2011 р.). 
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Мета дисертації – виявлення лінгвальних ознак концептуальних стилів та їх 
впливу на організацію дискурсу американських президентів Дж. Буша мол. 
і Б. Обами. 

Об’єктом дослідження є концептуальні стилі президентів США Джорджа 
Буша мол. й Барака Обами. 

Предметом є лінгвальні маркери концептуальних стилів Джорджа Буша мол. 
та Барака Обами. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 
– з’ясувати сутність поняття «концептуальний стиль»; 
– визначити відмінності концептуальних стилів президентів США 

Дж. Буша мол. і Б. Обами; 
– виокремити психолінгвальні й соціолінгвальні критерії та параметри 

концептуальних стилів Дж. Буша мол. і Б. Обами; 
– проаналізувати лінгвальні маркери  концептуальних стилів Дж. Буша мол. 

та Б. Обами; 
– розкрити лінгвальні й психолінгвальні засоби реалізації стратегій і тактик 

впливу в політичному дискурсі як маркерів концептуальних стилів  
політиків; 

– виявити особливості вербалізації базових концептів політичного дискурсу 
політиками-носіями різних концептуальних стилів. 

Матеріалом дослідження слугували друковані та електронні версії  
політичних виступів президентів США Дж. Буша мол. і  Б. Обами загальним 
обсягом понад 800 сторінок (понад 1 млн. друкованих знаків) для кожного 
з політиків. 

Теоретико-методологічною основою  дослідження є загальні засади нової 
когнітивно-дискурсивної парадигми, що уможливлює аналіз концептуальних 
стилів на матеріалі політичного дискурсу. Дисертація ґрунтується на новітніх 
досягненнях у галузі когнітивної лінгвістики (О. П. Воробйова, В. З. Дем’янков, 
С. А. Жаботинська, О. С. Кубрякова, І. М. Палей, С. І. Потапенко, 
Л. І. Романовська, М. О. Холодна, R. Gardner, G. Witkin), дискурсології 
(Л. Р. Безугла, К. Я. Кусько, М. Л. Макаров, Л. С. Піхтовнікова, Г. І. Приходько, 
І. С. Шевченко, О. І. Шевченко, J. Cook, S. Mills), концептології (В. А. Маслова, 
Л. М. Мінкін, З. Д. Попова, Ю. С. Степанов, Й. А. Стернін, M. Fox), 
психолінгвістики (Л. С. Виготський, А. А. Залевська, С. В. Засєкін, 
Т. Ю. Ковалевська, О. О. Леонтьєв, Дж. O’Коннор, H. Cairns, E. Fernandes, 
I. Taylor), теорії комунікації (Г. Г. Почепцов, В. Терин, D. McQuail).   

Для виконання завдань і досягнення поставленої мети застосовано такі 
загальнолінгвістичні методи дослідження: загальнонауковий гіпотетико-
дедуктивний, що передбачає добір фактичного мовного матеріалу, побудову 
гіпотези й перевірку її істинності; метод контекстуального аналізу, який 
використано для детального аналізу лінгвальних і позамовних чинників впливу 
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на специфіку вербальної поведінки політика; метод зіставного аналізу, котрим ми 
послуговувалися для порівняння лінгвальних і психолінгвальних  маркерів 
концептуальних стилів різних політичних лідерів США; елементи кількісного 
аналізу застосовано для підрахунку всіх кількісних показників: параметрів 
і маркерів концептуальних стилів, ужитих сугестогенів, мовних засобів реалізації 
стратегій і тактик, вербалізаторів концептів і їх когнітивних ознак; метод 
концептуального аналізу, який використано для визначення концептуальної 
структури англомовного політичного дискурсу й особливостей вербалізації 
концептів носіями різних концептуальних стилів; метод дискурсивного аналізу, 
котрий застосовували для аналізу лексичних значень одиниць, що вживаються 
в дискурсі (сукупність імплікацій, інтрадискурсивних відношень); критичного 
дискурс-аналізу, який дає змогу розкрити вплив дискурсивних структур 
на ментальні репрезентації; метод контент-аналізу – для виокремлення 
параметрів та маркерів концептуальних стилів, а також системи вербалізаторів 
концептів; для встановлення кількісних і якісних характеристик дискурсу, 
на основі яких виокремлено параметри й маркери концептуальних стилів, 
використано програмне забезпечення Textanz. 

Наукова новизна дослідження зумовлена тим, що вперше здійснено аналіз 
й класифікацію концептуальних стилів мовців на матеріалі англомовного 
політичного дискурсу. У дисертації уточнено сутність поняття «концептуальний 
стиль», виокремлено визначальні критерії розмежування концептуальних стилів; 
виявлено лінгвальні маркери концептуальних стилів; проаналізовано лінгвальні 
та психолінгвальні засоби реалізації провідних тактик і стратегій впливу 
в англомовному політичному дискурсі, а також особливості вербалізації базових 
концептів і їх залежність від концептуального стилю.  

Теоретичне значення дисертації полягає насамперед у тому, що теоретичні 
узагальнення, отримані результати та використані принципи аналізу критеріїв 
і маркерів концептуальних стилів є  внеском у такі галузі та теорії германістики, 
як дискурсологія (аналіз політичного дискурсу), когнітивна лінгвістика 
(вербалізація концептів), психолінгвістика (психолінгвальні засоби реалізації 
стратегій здійснення сугестивного впливу), а також відкривають перспективу 
для нових наукових досліджень у галузі прагмалінгвістики й лінгвостилістики, 
теорії мовної особистості, аналізу концептуальних стилів, теорії мовної 
категоризації.  

Практичне значення здобутих результатів полягає в можливості 
їх застосування, як і основних положень дослідження: 1) у навчальній роботі 
ВНЗ, зокрема під час викладання таких нормативних курсів, як «Стилістика» 
(розділи «Лексична стилістика», «Стилістичний синтаксис»), «Теорія 
комунікації» (розділи «Масовий вплив як комунікаційний процес», «Технологія 
масовокомунікаційного впливу»), «Загальне мовознавство» (розділи «Лексико-
семантична система мови», «Мова і суспільство», «Методи дослідження мови»), 
а також у розробленні та впровадженні спецкурсів із дискурсології, когнітивної 
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лінгвістики, політичної лінгвістики, психолінгвістики; 2) у навчально-методичній 
роботі (укладання навчальних і методичних посібників, пов’язаних із проблемами 
дослідження); 3) у наукових роботах студентів та аспірантів. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення й висновки 
дисертації висвітлено в доповідях на наукових і науково-практичних 
міжнародних конференціях: «Innovations and Reproductions in Cultures and 
Societies» (Відень, 2005), «Язык и межкультурные коммуникации» (Мінськ, 2007); 
«Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє» (Луцьк, 2007), 
«Семантика і прагматика мовних одиниць в антропоцентричній парадигмі» 
(Сімферополь, 2011), «Психолінгвістика в сучасному світі» (Переяслав-
Хмельницький, 2006, 2007), «Проблеми германського та романського 
мовознавства» (Луцьк, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015), «Мови та літератури 
у глобалізованому світі: взаємодія та самобутність» (Київ, 2012), «Актуальні 
проблеми психолінгвістики та психології мовлення особистості» (Луцьк, 2014); 
ІІ Всеукраїнській науково-методичній конференції «Актуальні проблеми 
підготовки перекладачів» (Луцьк, 2007); щорічних науково-практичних 
конференціях професорсько-викладацького складу Інституту іноземної філології 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, 
2007–2016) та на засіданнях кафедри прикладної лінгвістики Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, 2010–2016).  

Публікації. Основні результати дисертації відображено у 18 одноосібних 
публікаціях, із них 12 статей опубліковано у фахових виданнях України, 2 статті – 
у наукових виданнях за кордоном (Білорусь, Росія). Загальний обсяг публікацій – 
8,3 друк. арк. 

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів 
із висновками до кожного з них, загальних висновків, списку використаних 
джерел. Загальний обсяг роботи – 245 сторінок. Основний зміст викладено на 
190 сторінках. Наукова праця містить 8 рисунків, 8 таблиць, 11 додатків. Список 
використаних джерел налічує 405 позицій, у тому числі 127 джерел фактичного та 
ілюстративного матеріалу. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету та 

завдання, визначено об’єкт, предмет і матеріал дослідження, окреслено теоретико-
методологічну базу та методи, розкрито наукову новизну, теоретичне й практичне 
значення здобутих результатів, подано відомості про апробацію роботи і 
публікації за темою дисертації, структуру та обсяг дослідження. 

Перший розділ «Теоретико-методологічні засади дослідження 
концептуального стилю у політичному дискурсі» містить вихідні теоретичні 
положення, на яких ґрунтується аналіз фактичного матеріалу та які є 
релевантними для формування теоретико-методологічної бази дослідження 
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концептуальних стилів на матеріалі політичного дискурсу. Розглянуто політичний 
дискурс у контексті сучасної лінгвістики, проаналізовано його характеристики 
та складники, стратегічна організація політичного дискурсу, поняття 
концептуального стилю, базові концепти як когнітивні структури дискурсу, 
методика дослідження.  

Мовознавці В. З. Дем’янков, О. І. Шейгал, Т. В. Юдіна, T. van Dijk, R. Wodak  
розглядають політичний дискурс як сукупність дискурсивних практик, які здатні 
ідентифікувати учасників політичного дискурсу, формувати конкретну тематику 
політичної комунікації. Для політичного дискурсу визначальними є когнітивні, 
комунікативні, метадискурсивні, а також контекстні категорії, що включають 
політичну ідеологію адресата та адресанта, регулюють стиль і прагматичний 
вимір політичного дискурсу.  

Політичний дискурс має й інші дистинктивні характеристики, до яких 
належать, зокрема, співвіднесеність з учасниками (адресантом та адресатом), 
а також із комунікативними намірами адресанта, який певним чином впливає на 
адресата, щоб переконати й спонукати до дії. Головними ознаками політичного 
дискурсу є сугестивність та персуазивність. 

Персуазивність – це, зокрема, мовленнєві маніпуляції як її інструментальне 
вираження, спрямовані на зміну (послаблення чи посилення) певної соціально-
індивідуальної позиції. Під сугестивністю розуміємо прихований вплив, 
передусім словесний, який сприймається на віру та без критичної оцінки; 
це навіювання, наштовхування на думку. Сугестивний і персуазивний вплив 
здійснюється з використанням стратегій, що реалізуються за допомогою певних 
тактик.  

Стратегічна організація дискурсу належить до ключових проблем сучасної 
комунікативної та когнітивної лінгвістики (Н. Д. Арутюнова, А. Н. Баранов, 
І. П. Біскуб, О. С. Іссерс, Di Pietro). Лінгвальною особливістю дискурсивних 
стратегій загалом і конкретних тактик зокрема, є комплексність у використанні 
мовних засобів для досягнення комунікативної мети. Вона визначає базовий 
інструмент лінгвістичного аналізу дискурсу – глобальну дискурсивну стратегію, 
яку тлумачать як комунікативний намір мовця, сформований на підставі 
застосування суспільного досвіду для задоволення індивідуальних потреб 
і бажань, і водночас як мовну об’єктивацію цього наміру (А. П. Мартинюк). 
Глобальна стратегія політичного дискурсу – це здійснення впливу на адресата. 
Аналіз мовних засобів, які відбирає автор для реалізації стратегій і тактик, 
неможливий без аналізу особливостей концептуального стилю особистості, 
що впливає на критерії такого відбору. 

 Когнітивні стилі аналізують такі вчені як Н. Ю. Безребра, М. С. Єгорова, 
Л. Л. Жердецька, R. W. Gardner, G. S. Klein, M. Kozhevnikov, H. A. Witkin. 
У вітчизняній лінгвістиці кінця ХХ – початку ХХІ ст. науковці послуговуються 
поняттями «когнітивний стиль», «індивідуальний стиль автора», «ідіостиль», 
«ідіолект», які часто функціонують як синоніми. Дослідження когнітивного стилю 
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передусім проводять на матеріалі художнього дискурсу (Л. Я. Брославська, 
О. П. Коцюба, С. П. Сборик), у межах когнітивної поетики (Н. Ю. Безребра, 
Н. С. Болотнова, О. М. Линтвар, І. А. Тарасова). Попри значні напрацювання в цій 
царині, досі тривають суперечки щодо власне визначення  когнітивного стилю. 
Зокрема, О. С. Кубрякова пропонує розглядати когнітивний стиль як бажаний 
підхід до розв’язання проблеми, що характеризує поведінку людини стосовно 
певних ситуацій, незалежно від інтелектуального рівня індивіда, його компетенції, 
що суголосне розумінню цього терміна в працях багатьох зарубіжних 
когнітологів.  

Класифікація стилів – також дискусійне питання. На сучасному етапі існують 
спроби об’єднати й систематизувати численні когнітивні стилі, або виміри 
когнітивних стилів (M. Kozhevnikov), у логічно послідовну та здатну 
до практичного застосування модель. Р. Коен запропонувала називати осі, навколо 
яких об’єднуються когнітивні стилі, концептуальними стилями (R. Cohen). 
Концептуальний стиль – це складний конструкт, що інкорпорує когнітивні стилі 
особистості, принципи відбору мовних засобів, організацію мовлення, ставлення 
до себе та навколишнього середовища (R. Cohen).  

Домінувальний спосіб концептуальної організації особистості – 
концептуальний стиль – пов’язаний і залежний від характеру стосунків у сім’ї, 
який визначається способом розподілу обов’язків серед членів родини та має 
стійкий вплив на когнітивні здібності індивіда. Доцільно виокремлювати два  
концептуальні стилі – аналітичний (analytical conceptual style) і неаналітичний 
(non-analytical), котрий пропонуємо називати реляційним (relational conceptual 
style). Реляційний та аналітичний способи концептуальної організації особистості 
відображають низку розбіжностей, частина з яких полягає у відмінностях відбору 
лексики й організації мовлення, інші стосуються широкого розмаїття 
міжособистісних і соціальних патернів поведінки та набутих цінностей і вірувань. 
Домінувальний концептуальний стиль Джорджа Буша мол. – аналітичний, 
а Барака Обами – реляційний. 

Основними підходами до аналізу концептів вважають лінгвокультурологічний 
та лінгвокогнітивний. У руслі лінгвокогнітивного підходу до аналізу концептів 
працюють такі вчені як Н. Д. Арутюнова, М. М. Болдирєва, В. З. Дем’янков, 
С. А. Жаботинська, О. С. Кубрякова, Дж. Лакофф, Р. Ленейкр, М. М. Полюжин, 
З. Д. Попова, О. О. Селіванова, Й. А. Стернін. Концепт трактують як одиницю 
«ментальних і психічних ресурсів нашої свідомості й тієї інформаційної 
структури, яка віддзеркалює знання та досвід людини; оперативну змістовну 
одиницю пам’яті, ментального лексикону, концептуальної системи й мови мозку 
(lingua mentalis), усієї картини світу, відображеної в людській психіці» 
(О. С. Кубрякова).  

На основі проведеного контент-аналізу встановлено, що концепти 
DEMOCRACY і FREEDOM та концептуальна опозиція WE – THEY належать 
до базових концептів політичного дискурсу. Вони об’єктивуються в мові перш за 



7 
 
все лексемами, які називають вербалізаторами концептів – ключовими словами-
репрезентантами та їх  синонімами. Аналіз особливостей вербалізації концептів 
здійснено за допомогою побудови номінативного поля концепту, структура якого 
може бути представлена у вигляді ядра й периферії. Способи вербалізації 
концептів, як засвідчує аналіз емпіричного матеріалу, свідомо чи несвідомо 
обирає мовець залежно від його концептуального стилю. 

У І розділі дисертації розроблено комплексну методику дослідження 
концептуальних стилів і їх впливу на побудову політичного дискурсу. 

У другому розділі «Лінгвальні маркери концептуальних стилів                         
Дж. Буша мол. і Б. Обами» здійснено комплексний аналіз лінгвальних,                   
соціо-лінгвальних та психолінгвальних маркерів концептуальних стилів. 
Аналітичний і реляційний концептуальні стилі відрізняються  низкою параметрів. 
Одним із них є орієнтація на форму або значення (sign-oriented / meaning-oriented). 
Цей параметр виявився нерелевантним для політичного дискурсу, оскільки 
політичний дискурс цілком орієнтований на значення, а не форму.  

Психолінгвальним критерієм, який використовується для розмежування 
аналітичного та реляційного концептуальних стилів, є частотність застосування 
лінгвальних маркерів модальності – візуальних, тактильних та аудіальних 
символів (предикатів). Мовлення осіб, для яких властивий реляційний 
концептуальний стиль, характеризується ширшим використанням візуальних 
і тактильних символів (предикатів), порівняно з мовленням тих, для кого 
притаманний аналітичний концептуальний стиль.  У дискурсі Б. Обами ця 
кількість більше ніж на 10 % вища, ніж у Дж. Буша мол. 

Соціолінгвальними критеріями для розмежування аналітичного 
та реляційного стилів слугують залежність / незалежність від сім’ї (dependent 
on their families as adults / reluctant to be dependent on their families), конкретність / 
абстрактність, егоцентричність / соціоцентричність (egocentric / sociocentric) 
або вагомість / невагомість стосунків (relations are important / not important) і 
тяжіння до полюсів duty / loyalty. Для дискурсу Дж. Буша мол. характерні такі 
параметри, як незалежність від сім’ї, абстрактність, егоцентричність, невагомість 
стосунків, тяжіння до полюса duty. Для дискурсу Б. Обами властиві залежність 
від сім’ї, конкретність, соціоцентричність, вагомість стосунків, тяжіння до полюса 
loyalty. Для виокремлення цих критеріїв проаналізовано частотність вживання 
лексичних одиниць, що входять до відповідних лексико-семантичних полів 
у дискурсі кожного політика. Наприклад, частотність використання одиниць 
лексико-семантичного поля family в дискурсі Б. Обами значно перевищує цю 
кількість у дискурсі Дж. Буша мол. – 1474 слововживання та 1127 відповідно, 
що підтверджує тяжіння Б. Обами до реляційного стилю, а Дж. Буша мол. – 
до аналітичного.    

Когнітивно-дискурсивний параметр концептуальних стилів – це чутливість 
до локальних (аналітичний стиль) / глобальних (реляційний стиль) характеристик 
дискурсу – sensitivity to parts / global characteristics. На рівні дискурсу ці 
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відмінності простежено за допомогою аналізу частотності використання маркерів 
локальної / глобальної стратегії  когерентності дискурсу. У мовленні Дж. Буша 
мол. кількість маркерів глобальної стратегії когерентності дискурсу удвічі менша 
порівняно з Б. Обамою – 15 % і 33 %, а частотність маркерів локальної стратегії 
значно вища в Дж. Буша мол. – 85 %  і 67 % у Б. Обами.  Параметр cognitive / 
affective, перший із яких характеризує аналітичний стиль, другий – реляційний, 
проаналізовано за допомогою частотності вживання когнітивних / афективних 
дієслів. У дискурсі Дж. Буша мол.  переважають когнітивні дієслова – 58 % 
від загальної кількості, у дискурсі Б. Обами домінують афективні дієслова – 61 %. 

До стилістичних маркерів концептуальних стилів належить частотність 
використання інверсій, повторів, паралельних конструкцій, риторичних запитань. 
Висока частотність уживання цих одиниць властива мовленню осіб із реляційним 
концептуальним стилем. У дискурсі Б. Обами всі ці показники  вищі порівняно 
з Дж. Бушем мол., зокрема, використання інверсій у п’ять разів, риторичних 
запитань – удвічі. Характерними особливостями мовлення осіб із реляційним 
концептуальним стилем є порушення синтаксичної будови речення, значно вища 
кількість лаконічних висловлювань, незакінчені або перервані речення, висока 
частотність і повторюваність тих самих сполучників. За цими характеристиками 
показники в дискурсі Б. Обами  вищі порівняно з Дж. Бушем мол. – 10,6 % 
та 6,7 %  лаконічних висловлювань, 0,3 % й 0,07 % речень із порушенням 
синтаксичної будови, 2,9 % і 1,7 %  незавершених висловлювань.    

Концептуальний стиль мовця  впливає на відбір засобів реалізації 
сугестивних тактик вилучення інформації та інформаційної генералізації. 
Найтиповішими сугестогенами тактики вилучення інформації вважають 
номіналізаційні елементи, неспецифічні (абстрактні) іменники, неспецифічні 
(абстрактні) займенники, дієслова в пасивному стані, компаративні й суперлативні 
конструкції. Найтиповіші сугестогени інформаційної генералізації – це 
універсальні квантифікатори, модальні оператори можливості / необхідності, 
інтенсифікатори. 

Частотність сугестогенів у дискурсах обох політиків залежить від їхнього 
концептуального стилю. Схильність осіб із аналітичним концептуальним стилем 
до використання формальної, абстрактної лексики пояснює вищу частотність 
неспецифічних (абстрактних) іменників у Дж. Буша мол., ніж у Б. Обами – 26,2 % 
та 12 % відповідно. Вища частотність інтенсифікаторів у дискурсі Б. Обами 
порівняно з Дж. Бушем мол.  ̶ 56,7 % та 36,4 % відповідно, а також вища 
частотність суперлативних і компаративних конструкцій у дискурсі Б. Обами – 
30,6 % і 15,4 % у Дж. Буша мол. пояснюється вищою експресивністю мовлення 
осіб із реляційним концептуальним стилем, їхньою схильністю до використання 
емоційної та експресивної лексики й домінуванням емоційної інформації над 
когнітивною. Тяжіння носіїв аналітичного стилю до полюса duty зумовлює вищу 
частотність модальних операторів можливості / необхідності в дискурсі Дж. Буша 
мол. порівняно з Б. Обамою – 31,7 % і 17,6 % відповідно. 
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Маніпулятивний вплив у політичному дискурсі реалізується вживанням 
певних стратегій, найпоширенішими серед яких у межах реалізації глобальної 
стратегії здійснення впливу є локальні стратегії позитивної самопрезентації 
й негативної презентації інших. Вони реалізуються за допомогою певних тактик, 
частотність  вживання яких значною мірою залежить від концептуального стилю 
автора політичного дискурсу. Стратегія позитивної презентації втілюється через 
посередництво таких тактик, як, наприклад, «Гра в простонародність» та «Роби, 
як усі».   

Тактика «Гра в простонародність» (Plain Folks) – це прагнення схилити 
аудиторію на свій бік, ототожнюючи себе з нею, – «я з народу», «я – один із вас», 
наприклад: Like any cash-sprapped family, we will work within a budget to invest in 
what we need and sacrifice what we don’t. And if I have to enforce this discipline by 
veto, I will [Remarks by the President at Campaign Event. January 09, 2012]. 

Тактика «Роби, як усі» (Band Wagon) полягає в тому, що мовець намагається 
переконати адресата, що всі члени відповідної групи поділяють певну думку 
і йому, реципієнту, не залишається нічого іншого, як долучитися до цієї думки, 
наприклад: So I believe that everybody should be prepared to give up something in 
order to solve our budget challenges, and I think most public servants agree with that. 
Democrats and Republicans agree with that. In fact, many public employees in your 
respective states have already agreed to cuts [Remarks at the National Prayer Breakfast. 
February 6, 2014]. 

Для дискурсу Б. Обами тактики «Гра в простонародність» та «Роби, як усі» є 
найчастотнішими, що зумовлено експлікацією важливості родини (family oriented) 
й стосунків (relations are important) у мовленні, соціоцентричністю, орієнтацією на 
людину як характеристиками мовлення осіб із реляційним концептуальним 
стилем. У дискурсі Дж. Буша частотність застосування цих тактик  порівняно 
низька.  

У дискурсах обох політиків досить поширена тактика «Трансференція» 
(Transfer) – ненав’язливе й непомітне для більшості людей поширення авторитету 
та престижу того, що вони цінують і поважають, на те, що їм пропонує мовець; 
використання авторитету, схвалення чи несхвалення для того, щоб спонукати нас 
відкинути або не схвалити щось, що мовець хоче, щоб ми не сприйняли чи 
не схвалили. Цю тактику можна застосовувати для позитивної презентації себе 
й водночас для відмежування себе від опонентів.  Оскільки мовлення Б. Обами 
як носія реляційного концептуального стилю є human oriented, то авторитетами, 
до яких він апелює, найчастіше виступають відомі особистості – Авраам 
Лінкольн, Франклін Рузвельт, Мартін Лютер Кінг та ін. Зафіксовано 
169 слововживань у порівнянні з 61 у дискурсі Дж. Буша мол., який, як носій 
аналітичного концептуального стилю, мовлення котрого є thing oriented, частіше 
апелює до таких авторитетних речей та об’єктів як Pentagon, The Golden Mosque, 
Constitution, The Declaration of Independence тощо. Виявлено 100 випадків 
слововживань у порівнянні з 56 у дискурсі Б. Обами.  
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Стратегія негативної презентації опонентів втілюється через застосування 
таких тактик, як «Екземпліфікація», «Надгенералізація», «Наклеювання ярликів». 
Тактика «Екземпліфікація» (Exаmplification) полягає в тому, що властивості, які 
загалом характерні для конкретної етнічної групи або її «типового» представника, 
переносять на окремий випадок – людину чи подію, наприклад: Our Iran policy is a 
complete failure right now, and that is the policy that John McCain is running on right 
now. He has nothing to offer except the naive and irresponsible belief that tough talk 
from Washington will somehow cause Iran to give up its nuclear program and support 
for terrorism. I’m running for President to change course, not to continue George 
Bush’s course [Transcript of President Obama’s Commencement Address at West 
Point. May 28, 2014].  

 Тактика «Надгенералізація» (Super-generality) є одним із ефективних 
прийомів маніпулятивного впливу в політичному дискурсі. Вона полягає в тому, 
що описуються  якісь аспекти одиничного (часткового) досвіду, одинична модель, 
але, щоб підсилити вагомість та когнітивну користь оцінок, така модель 
узагальнюється відповідно до групової схеми. Властивості окремих осіб та подій 
накладаються на характеристики всіх членів певної етнічної, соціальної чи іншої  
групи або ж  усіх етнічно чи політично маркованих соціальних ситуацій, 
наприклад: Now, there’s no question that some regulations are outdated, unnecessary, 
or too costly. In fact, I’ve approved fewer regulations in the first three years of my 
presidency than my Republican predecessor did in his [State of the Union Address. 
January 23, 2007].  

Тактики «Екземпліфікація» й «Надгенералізація» застосовують лише щодо 
негативних ознак. Для упередженого мислення характерне те, що такі тактики 
не використовують для характеристики позитивних якостей. Найбільш частотною 
тактикою негативної презентації опонентів у дискурсі Б. Обами є тактика 
«Надгенералізація», оскільки індуктивність є однією з характеристик мовлення 
осіб із реляційним концептуальним стилем, а ця тактика, власне, і полягає в тому, 
що на основі одиничних спостережень робляться загальні висновки. 

У дискурсі Дж. Буша мол. тактики негативної презентації опонентів 
частотніші, ніж тактики позитивної самопрезентеції. Серед них найпоширеніші 
такі: «Екземпліфікація», що зумовлено дедуктивністю мовлення осіб з 
аналітичним концептуальним стилем та схильністю до дисфемізації; 
«Наклеювання ярликів», що пояснюється схильністю осіб із аналітичним 
концептуальним стилем до дисфемізації. 

Тактика «Наклеювання ярликів» полягає в тому, що подію або дійову особу 
позначають словом чи виразом, які від початку містять для свідомості реципієнта 
негативний або, навпаки, позитивний відтінок. Ярликами можуть бути 
пейоративна лексика, котра позначає відхилення від соціальних норм; політичні 
терміни, серед яких наявні слова зі стійкою негативно оцінною конотацією, 
нейтрально оцінні одиниці та слова зі стійкою позитивно оцінною конотацією; 
власні імена, з котрими в політичному дискурсі проводять різні маніпуляції; 
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етноніми. Дуже часто етноніми перетворюються в ідеологеми й набувають 
конотації «не наш, чужий».  

Тактика «Наклеювання ярликів» безпосередньо пов’язана з процесами 
евфемізації та дисфемізації. Їх вважають двома сторонами одного явища, 
протилежними полюсами на осі оцінного варіювання денотата.  Виявлено 
1359 одиниць, використаних Дж. Бушем мол. як ярлики, найчастотнішою 
лексемою є terrorist(s) (601 випадок). У дискурсі Б. Обами ця кількість становить 
404 лексеми. Серед ярликів у дискурсі Дж. Буша мол. зафіксовано велику 
кількість дисфемізмів, утворених від імен та інших власних назв, наприклад 
Saddamist(s), Islamo-fascism, у дискурсі Б. Обами виявлено значну кількість 
евфемізмів й лексичних одиниць із нейтральним конотативним значенням, таких 
як appeasers тощо. 

Третій розділ «Засоби вербалізації концептів у політичному дискурсі 
Джорджа Буша мол. і Барака Обами» присвячений аналізу особливостей 
вербалізації концептуальної опозиції WE – THEY, концептів DEMOCRACY та  
FREEDOM у дискурсах Дж. Буша мол. і Б. Обами. У політичному дискурсі 
опозиція «свої – чужі» реалізується як експліцитно, за допомогою спеціальних 
маркерів, так і імпліцитно – у вигляді ідеологічної конотації політичних термінів, 
тональністю дискурсу, цілеспрямованим відбором позитивної чи негативної 
оцінної лексики та за допомогою численних інших мовних засобів. Запропоновано 
цю концептуальну опозицію розглядати в термінах WE – THEY.  

Під час вербалізації концептів WE і THEY мовці послуговуються 
різноманітними тактиками. Тактика поляризації – один із домінантних прийомів у 
моделюванні образу «чужого». У тексті створено два чітко протиставлені полюси 
– коло «своїх» та коло «чужих». Поряд із цією тактикою застосовують тактику 
кооперації, яка дає змогу залучати до кола «своїх», у власну референтну групу 
нові об’єкти й протиставляти їх новим суб’єктам, що відображено в різноманітті 
лексем – вербалізаторів обох концептів. 

Cпособи вербалізації концептів – членів концептуальної опозиції WE – THEY 
– мають певні відмінності в дискурсах Б. Обами та Дж. Буша мол. У дискурсі 
останнього співвідношення вербалізаторів концептів WE і THEY (47 і 53 % 
відповідно) спричинене схильністю Дж. Буша мол., котрий є носієм аналітичного 
концептуального стилю, до соціального дистанціювання. У дискурсі Б. Обами 
удвічі більше вербалізаторів концепту WE у порівнянні з кількістю вербалізаторів 
концепту THEY (69 і 31 % відповідно). Це пояснюється його схильністю як носія 
реляційного концептуального стилю до інтеграції, прагненням до соціального 
включення.  

Дж. Буш мол. як носій аналітичного концептуального стилю під час 
моделювання обох концептів WE та THEY послуговується тактиками поляризації 
й розмежування. У концепті THEY переважають тактики дисфемізації, демонізації 
ворога, моделювання загрози, що зумовило частотність когнітивних ознак 
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концептів та специфіку слів-супровідників, більшість із яких – дієслова, 
що властиво для носіїв аналітичного стилю.  

У процесі моделювання концепту WE провідними тактиками, які 
використовує Б. Обама, є самопрезентація, кооперація, власне звеличення. 
У вербалізації концепту THEY Б. Обама послуговується тактиками 
дистанціювання, розмежування, проте як носій реляційного концептуального 
стилю він майже не застосовує тактик демонізації та дисфемізації. Словами-
супровідниками переважно є прикметники, що вважається характерною рисою 
мовлення осіб із реляційним стилем. 

Особливості вербалізації концепту DEMOCRACY в дискурсах обох політиків 
значною мірою залежать від їхніх концептуальних стилів.  

Ядро концепту DEMOCRACY включає ключову лексему democracy, разом 
із похідними від неї (democratization) та прикметником democratic, а також 
її синонімічні розширення – republic, republican, self-government, self-governing,               
self-rule, self-ruling, popular, representative, elected, autonomy, autonomous, populist, 
egalitarian, commonwealth, representative government, constitutional government, 
constitutional, elective government, popular government, people’s government, 
government by the people, majority government. 

До ядра номінативного поля концепту DEMOCRACY в дискурсах 
обох політиків входять такі одиниці як democracy разом із похідними 
та спільнокореневими (democratic для дискурсів обох політиків і democratization – 
для дискурсу Джорджа Буша мол.), elections разом із похідними 
й спільнокореневими (elect, elected, electoral, electorate) – для дискурсів обох 
політиків, а також self-government,  republic – для дискурсу обох політиків, 
у дискурсі Барака Обами ядро концепту DEMOCRACY також включає такі 
одиниці як people’s government, representative, commonwealth, а в Джорджа Буша 
мол. – constitutional, inclusive, unity. Тобто, ядро концепту DEMOCRACY не має 
значних відмінностей у дискурсах   Дж. Буша мол. і Б. Обами. У дискурсі 
Б. Обами виявлено 255 слововживань, у Джорджа Буша мол. – 723. Вища 
частотність названих лексем спричинена схильністю Дж. Буша мол. як носія 
аналітичного стилю до уживання неспецифічної (абстрактної) лексики. 

На рівні когнітивних ознак концепту DEMOCRACY в дискурсах обох 
політиків простежено певні відмінності, зумовлені особливостями їхніх 
концептуальних стилів. Характеристики мовлення Дж. Буша мол. як носія 
аналітичного стилю – схильність до соціального дистанціювання, поляризації, 
структурування дискурсу, орієнтованість на інститути – спричинили високу 
частотність таких когнітивних ознак концепту DEMOCRACY, як «democracy as a 
state», «principles of democracy», «lessons of democracy», «democracy needs defense», 
«democracy as force» та «strong democracy», майже всі з яких містяться на ближній 
периферії номінативного поля. Специфіка й частотність слів-супровідників на 
кшталт competitive, fight та ін. також пояснюється вищенаведеними чинниками. 
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Характеристики мовлення Б. Обами, зокрема, схильність до соціальної 
інтеграції, вагомість стосунків, особливо сімейних, пояснюють високу частотність 
таких ознак, як «our  democracy», «democracy as a unity», «democracy as a 
construction», що містяться на ближній периферії номінативного поля концепту. 
Орієнтованість його мовлення на людину пояснює специфіку та надзвичайно 
високу частотність слів-супровідників human rights  для виокремлення когнітивної 
ознаки «democratic ideals (values)». 

Особливості вербалізації концепту FREEDOM у дискурсах Дж. Буша мол. і 
Б. Обами зумовлені їхніми концептуальними стилями. У ядрі номінативного поля 
концепту FREEDOM у дискурсах обох політиків відсутні значні відмінності, крім 
переваги виміру «свобода для …» в дискурсі Б. Обами та домінування «свобода 
від …» у Дж. Буша мол. Окрім ключової лексеми freedom, найближчого синоніма 
liberty, спільнокореневого прикметника free і близького синоніма right, до ядра 
також можуть входити такі лексичні одиниці, як independence, independent, 
liberation, sovereignty, sovereign, privilege, prerogative, autonomy, self-determination, 
emancipation, self-government, home rule, volition, exemption, frankness, generosity, 
liberality, які складають синонімічне розширення ключової лексеми. У дискурсі 
Б. Обами зафіксовано 505 слововживань, у Дж. Буша мол. – 1399. Усі лексеми 
вважають абстрактними, що пояснює їх високу частотність у дискурсі Дж. Буша 
мол. як носія аналітичного стилю.   

До ядра номінативного поля концепту FREEDOM у дискурсі Дж. Буша мол. 
належать ключове слово freedom (65,6 %), синоніми liberty (24 %), right (8,4 %), 
independence (3,7 %), liberation  (2,9 %), sovereignty (1,6 %), privilege (1,1 %), self-
government (0,9 %). Ядро номінативного поля концепту FREEDOM у дискурсі 
Б. Обами утворюють такі лексеми: ключове слово freedom (44 %), синоніми 
right (31,5 %), liberty (8,1 %), independence (7,1%), sovereignty (5,3 %), self-
determination (1,8 %), privilege (1 %), liberation (0,6 %), self-government  (0,4 %), 
emancipation (0,2 %). 

У дискурсі Дж. Буша мол. ближню периферію концепту представлено 
ознаками «independence from», «fight for freedom», «enemies of freedom», «their 
freedom», «freedom as force» та «impose freedom», що пояснюється схильністю 
політика до соціального дистанціювання. Тяжіння носіїв аналітичного 
концептуального стилю до абстрагування та використання лексем із дифузною 
семантикою пояснює специфіку й частотність слів-супровідників, які 
репрезентують ознаки «types of freedom» та «values of freedom». Тяжіння Дж. Буша 
мол. до полюса duty спричинило наявність такої ознаки як «freedom as mission». 

У дискурсі Б. Обами ближню периферію представлено ознаками «types of 
freedom» та «values of freedom (ideals)», репрезентованими лексемами, які 
засвідчують орієнтованість мовлення політика на людину, що притаманне носіям 
реляційного стилю. Прагнення Б. Обами до інтеграції, кооперації зумовлює 
специфіку й частотність слів-супровідників, які репрезентують ознаки 
«independence from», «economy and freedom» та «energy independence». Мовлення 
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носіїв реляційного стилю також характеризується високою частотністю метафор 
та інших стилістичних засобів, що зумовило наявність ознак, які формують 
віддалену периферію номінативного поля концепту в дискурсі Б. Обами, таких як 
«freedom’s songs», «fresh air of freedom», «a rising tide of liberty». 

 
ВИСНОВКИ 

 
Концептуальний стиль – складний лінгвокогнітивний конструкт, який 

інкорпорує когнітивні стилі особистості, принципи вибору мовних засобів, 
організацію мовлення, ставлення до себе й інших. Виокремлюють два провідні 
концептуальні стилі – аналітичний та реляційний.  

Аналіз емпіричного матеріалу засвідчив, що Джордж Буш мол. – носій 
аналітичного, а  Барак Обама – реляційного концептуального стилю.  

Аналітичний та реляційний концептуальні стилі відрізняються низкою 
лінгвостилістичних і психолінгвальних критеріїв та маркерів. Психолінгвальним 
критерієм для розмежування стилів є частотність використання лінгвальних 
маркерів модальності – візуальних, тактильних й аудіальних предикатів. 
У дискурсі Б. Обами частотність цих предикатів більше ніж на 10 % вища, ніж 
у мовленні Дж. Буша мол., що засвідчує тяжіння  мовлення Б. Обами  до 
реляційного стилю. 

Соціолінгвальні маркери аналітичного стилю – егоцентричність, невагомість 
стосунків, тяжіння до полюса duty,  ознаки реляційного стилю –  вагомість 
стосунків, тяжіння до полюса loyalty. За першим набором параметрів лінгвальні 
показники дискурсу Дж. Буша мол. мають вищий ступінь прояву, за другим – 
лінгвальні показники дискурсу Б. Обами вищі.  

Когнітивно-дискурсивні параметри розмежування стилів Дж. Буша мол. і 
Б. Обами – чутливість до локальних характеристик дискурсу й висока частотність 
когнітивних дієслів як характеристики аналітичного стилю. На противагу цьому, 
чутливість до глобальних характеристик дискурсу та висока частотність 
афективних дієслів характеризує реляційний стиль. У мовленні Дж. Буша мол. 
частотність маркерів локальної стратегії когерентності дискурсу на 20 % вища, 
ніж у Б. Обами. Частотність когнітивних дієслів складає 58 % від загальної 
кількості. Натомість у дискурсі Б. Обами на 20 % більша кількість маркерів 
глобальної стратегії дискурсу,  афективні дієслова становить 61% від їх загальної 
кількості. 

До стилістичних маркерів реляційного стилю належить висока частотність 
використання інверсій, риторичних запитань, незакінчених або перерваних 
речень, лаконічних висловлювань, порушення синтаксичної будови речення, 
висока частотність й повторюваність сполучників.  У дискурсі Б. Обами всі ці 
показники високі: кількість інверсій у п’ять разів вища (0,1 %  та 0,02 % в 
Дж. Буша мол.), частотність уживання риторичних запитань, лаконічних і 
незавершених висловлювань майже удвічі вища за такі показники в Дж. Буша 
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мол. Порушення синтаксичної будови речення трапляється в його дискурсі  
частіше ніж в чотири рази (0,3 %  та 0,07 %). 

Реалізація сугестивних тактик вилучення інформації й інформаційної 
генералізації відбувається за допомогою застосування певного набору 
сугестогенів, на що впливає концептуальний стиль автора політичного дискурсу. 
Дж. Буш мол. як особа з аналітичним стилем схильний до використання 
формальної, абстрактної лексики, що зумовило перевагу  неспецифічних 
іменників та займенників у його дискурсі порівняно з  Б. Обамою – 15, 3 і 19,9 % 
та 6 і 15,7 % відповідно. Тяжіння до полюса duty спричинило більше ніж удвічі 
вищу частотність модальних операторів можливості / необхідності. 

У дискурсі Б. Обами значно переважають суперлативні й компаративні 
конструкцій (30,6 % та 15,4 % від загальної кількості сугестогенів у дискурсі 
Дж. Буша мол.). Серед сугестогенів тактики генералізації значно частотніші 
в дискурсі Б. Обами  інтенсифікатори. Їх кількість складає 56,7 % та 36,4 % 
в мовленні Дж. Буша мол., що пояснюється такими характеристиками мовлення 
носіїв реляційного стилю, як експресивність, афективність, перевага експресивної 
інформації над когнітивною, вища частотність прикметників.    

У мовленні Б. Обами переважають тактики стратегії позитивної 
самопрезентації, зокрема «Гра в простонародність» та «Роби, як усі». Це 
зумовлено експлікацією важливості родини й стосунків у дискурсі, орієнтацією на 
людину та соціоцентричністю мовлення осіб із реляційним стилем. Тактику 
«Трансференція» досить часто застосовують обидва політики. Орієнтація 
мовлення Б. Обами на людину зумовила те, що він здебільшого апелює до 
авторитетів – відомих особистостей (169 вживань і 61 у Дж. Буша мол.). Дж. Буш 
мол., мовлення якого переважно орієнтоване на речі, частіше апелює до споруд, 
документів і т. ін. (100 випадків у порівнянні з 56 в Б. Обами). Для дискурсу 
Дж. Буша мол. характерні тактики негативної презентації опонентів –  
«Екземпліфікація» та «Наклеювання ярликів», – що пояснюється дедуктивністю 
осіб з аналітичним стилем і їх схильністю до дисфемізації.  

Вербалізація базових концептів політичного дискурсу, зокрема 
концептуальної опозиції WE – THEY,  концептів DEMOCRACY, FREEDOM, 
зазнає впливу концептуального стилю автора політичного дискурсу. Такі 
характеристики аналітичного стилю, як егоцентричність, схильність до 
соціального дистанціювання спричинили вищу частотність вербалізаторів для 
концепту THEY, ніж для WE в дискурсі Дж. Буша мол. (57 % і 43 % відповідно). 
Такі характеристики реляційного стилю, як соціоцентричність, висока соціальна 
орієнтованість на стосунки, прагнення до включення пояснюють перевагу 
вербалізаторів для концепту WE порівняно з концептом THEY у дискурсі 
Б. Обами (69 %  і 31 % відповідно). 

Особливості концептуальних стилів пояснюють частотність когнітивних 
ознак концептів, а також кількість і специфіку слів-супровідників. 
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Частотність вербалізаторів концепту DEMOCRACY в дискурсі Дж. Буша 
мол. є значно вищою (725 слововживань і 255 у мовленні Б. Обами) як і 
частотність уживання вербалізаторів концепту FREEDOM (1399 слововживань у 
дискурсі Дж. Буша мол. та 505 у Б. Обами).  Це пояснюється схильністю мовців з 
аналітичним стилем до використання неспецифічних номенів – іменників з 
абстрактним значенням, до яких належать ключові лексеми democracy та freedom. 
Ядра номінативних полів обох концептів не мають значних відмінностей у 
дискурсах Дж. Буша мол. і Б. Обами. 

Концептуальні стилі Дж. Буша мол. і Б. Обами зумовили наявність і 
частотність певних когнітивних ознак, а також специфіку слів-супровідників. 
Зокрема,  такі характеристики аналітичного стилю, як схильність до соціального 
дистанціювання, поляризації, структурування дискурсу, егоцентричність, 
орієнтованість на інститути й речі спричинили високу частотність таких 
когнітивних ознак концепту DEMOCRACY, як «democracy as a state», «principles 
of democracy», «democracy needs defense», «democracy as force», «strong 
democracy» тощо в дискурсі Джорджа Буша мол. Серед слів-супровідників 
переважають лексеми з дифузною семантикою. 

У дискурсі Б. Обами найближчими до ядра є такі когнітивні ознаки концепту 
FREEDOM, як «types of freedom», «values of freedom (ideals)» з найчастотнішими 
словами-супровідниками,  репрезентованими лексемами, які засвідчують 
орієнтованість його мовлення на людину, що притаманне носіям реляційного 
концептуального стилю.  

Перспективні напрями дослідження політичного дискурсу – можливість 
вивчення концептуальних стилів інших відомих політиків та дипломатів, а також 
зіставлення мовленнєвих стратегій носіїв інших мов.   
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АНОТАЦІЯ 
 

Каліщук Д. М. Концептуальні стилі англомовних політиків (на матеріалі 
політичного дискурсу президентів Дж. Буша мол., Б. Обами). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 
зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний 
університет. – Запоріжжя, 2017.  

У дисертації зʼясовано сутність поняття «концептуальний стиль», на засадах 
антропоцентричної парадигми й когнітивно-дискурсивного підходу здійснено 
аналіз концептуальних стилів президентів США Дж. Буша мол. і Б. Обами 
на матеріалі їхнього політичного дискурсу. 

Виявлено, що аналітичний і реляційний концептуальні стилі характеризуються  
певним набором параметрів. За ними концептуальний стиль Дж. Буша мол. тяжіє 
до аналітичного, Б. Обами – до реляційного. Проаналізовано соціолінгвальні, 
психолінгвальні та лінгвальні маркери концептуальних стилів. Серед лінгвальних 
виокремлено лексичні й стилістичні. Установлено, що психолінгвальні засоби 
реалізації стратегій здійснення сугестивного та маніпулятивного впливу 
є маркерами концептуальних стилів Дж. Буша мол. і Б. Обами. Виокремлено 
прототипові сугестогени й тактики маніпулятивного впливу для дискурсів обох 
політиків.   

Досліджено особливості вербалізації базових концептів політичного 
дискурсу FREEDOM, DEMOCRACY, концептуальної опозиції WE – THEY та 
їх залежність від стилю мовця. На рівні когнітивних ознак номінативного поля 
концептів простежено вплив концептуального стилю певного політика на 
формування номінативного поля концепту.   
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АННОТАЦИЯ 
 
Калищук Д. Н. Концептуальные стили англоязычных политиков (на 

материале политического дискурса президентов Дж. Буша мл., Б. Обамы). 
– Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 
по специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский национальный 
університет. – Запорожье, 2017.  

В диссертации объяснена суть понятия «концептуальный стиль», на основе 
антропоцентрической парадигмы и когнитивно-дискурсивного подхода 
осуществлен анализ концептуальных стилей президентов США Дж. Буша мл. 
и Б. Обамы на материале их политического дискурса.  

Выявлено, что аналитический и реляционный концептуальные стили 
характеризируются определенным набором параметров. По этим параметрам 
концептуальный стиль Дж. Буша мл. ближе к аналитическому, Б. Обамы – к 
реляционному. Проанализированы социолингвистические, психолингвистические 
и лингвистические маркеры концептуальных стилей. Среди лингвистических 
маркеров выделены лексические и стилистические. Установлено, что 
психолингвистические средства реализации стратегий осуществления 
суггестивного и манипуляционного влияния выступают маркерами 
концептуальных стилей Дж. Буша мл. и Б. Обамы. Выделены прототипические  
сугестогены и тактики влияния для дискурсов обеих политиков.  

Исследованы особенности вербализации базовых концептов политического 
дискурса FREEDOM, DEMOCRACY, концептуальной оппозиции WE – THEY, а 
также их зависимость от стиля говорящего. На уровне когнитивных признаков 
прослежено влияние концептуального стиля определенного политика на 
формирование номинативного поля концепта.  

Ключевые слова: политический дискурс, концептуальный стиль, 
аналитический стиль, реляционный стиль, лингвальные маркеры, суггестивные 
тактики, манипуляционные тактики, базовые концепты. 
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The dissertation deals with the notion of “conceptual style”. The conceptual styles 
of the US Presidents G. Bush the Junior and B. Obama have been analyzed on the basis 
of an anthropocentric paradigm and cognitive-discourse approach.   

The conceptual style is a complex linguistic cognitive model, that embraces 
cognitive styles of a person, principles of language means selection, speech organization, 
attitude to oneself and to environment. Two main conceptual styles are differentiated – 
analytical and relational. It has been defined that analytical and conceptual styles are 
characterized by certain sets of parameters. According to these sets of parameters the 
conceptual style of G. Bush the Junior is determined as analytical, the style of B. Obama 
is determined as relational. The sociolinguistic, psycholinguistic and linguistic 
parameters have been analyzed. Among linguistic markers lexical and stylistics ones 
have been singled out. The analytical conceptual style of G. Bush the Junior is 
characterized by being reluctant to depend on his family as adult, higher frequency of 
cognitive verbs, social distance, lower frequency of short sentences, lower frequency of 
repetitions, sensitivity to local characteristics, etc. The relational conceptual style of B. 
Obama is characterized by being dependent on his family as adult, higher frequency of 
affective verbs, social integration, higher frequency of long sentences, high frequency of 
repetitions, sensitivity to global characteristics etc.        

It has been ascertained that psycholinguistic means of suggestion and manipulation 
strategies realization function as markers of conceptual styles of G. Bush the Junior and 
B. Obama. The prototypical means of suggestion and tactics of manipulation have been 
singled out in the discourse of both politicians. Peculiarities of the conceptual style 
presupposes the usage of these means in the discourse of certain political leader. The 
analytical style of G. Bush the Junior is characterized by high frequency of unspecific 
names and modal operators of possibility / necessity. The relational conceptual style of 
B. Obama is characterized by high frequency of comparative / superlative constructions 
and universal quantifiers. Prototypical tactics in G. Bush the Junior discourse are 
“Exemplification” and “Labeling”. Prototypical tactics in B. Obama discourse are “Band 
Wagon” and “Plain Folks”. 

The peculiarities of verbalization of basic concepts, such as FREEDOM, 
DEMOCRACY, conceptual opposition WE – THEY, in political discourse have been 
analyzed, as well as their dependence on the conceptual style of the speaker. The 
analytical style of G. Bush the Junior is characterized by higher frequency of the key 
lexeme and its synonyms for the concept THEY. The relational conceptual style of 
B. Obama is characterized by higher frequency of  the key lexeme and its synonyms for 
the concept WE. It has been proved that peculiarities of the conceptual style specify the 
cognitive features of the nominative fields of the analyzed concepts and specific 
character of accompanying words.   

Key words: political discourse, conceptual style, analytical style, relational style, 
linguistic markers, suggestion tactics, manipulation tactics, basic concepts. 
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