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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

У  центрі  уваги  сучасного мовознавства знаходиться «людина в 
мові» – з її рисами, духовним світом, мотивами діяльності та поведінки, 
потребами, інтересами, яка живе не лише в матеріальному світі й не 
лише у світі соціальному, а перебуває під владою конкретної мови як 
засобу вираження (Р. І. Дудок). Лінгвісти акцентують увагу не лише на 
мові й мовленні, а й на мовленнєвій поведінці людини, мовній 
особистості та проблемах її формування. Уже розглянуто дискурс 
акцентуйованих мовних особистостей (Я. О. Бондаренко), жартівника як 
комунікативну особистість (М. В. Мироненко), вербальні та невербальні 
аспекти дискурсивної поведінки обманника (М.-М. О. Рибалко). Мовна 
особистість є мовним віддзеркаленням особистості в її традиційному 
психологічному сенсі, тому поєднання суто лінгвістичних і 
психологічних аспектів у її дослідженні цілком природні. 

Зміни в політичному, економічному, духовному житті суспільства 
викликають радикальні зрушення в ціннісних орієнтаціях і вчинках 
людей, провокують зростання егоїстичної тенденції особистості. Саме ці 
обставини диктують потребу всебічного дослідження егоїстичної 
спрямованості особистості. Егоїзму присвячено низку студій 
філософських (Ф. Ніцше, Е. Ф. Петров, Г. Тюрк, З. Фройд та ін.), 
психологічних (К. Муздибаєв, Л. З. Левіт, І. А. Рудзіт та ін.), однак є 
лише фрагментарні лінгвістичні розвідки. Зокрема, С. В. Лєскіна 
досліджувала презентацію концепту ЕГОЇЗМ у російських та 
англійських пейоративних фразеологізмах; Ж. Б. Черська вивчала 
системно-квантитативні аспекти функціювання прикметників зі 
значеннями «егоїстичний» – «альтруїстичний» у німецькомовній картині 
світу. Однак поза увагою лінгвістів і сьогодні знаходяться вербальні та 
невербальні засоби спілкування, якими послуговується комунікант-
егоїст,  що й визначило вибір теми дисертації.  

Актуальність дослідження зумовлена спрямованістю сучасної 
лінгвістики на вивчення особливостей мовленнєвої поведінки мовців 
крізь призму емоційних станів, прагматичних намірів та комунікативних 
потреб. Важливим є звернення до питань, пов’язаних із багатоаспектним 
вивченням сутності егоїста як суб’єкта мовлення. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертацію виконано в межах комплексної наукової теми «Системні та 
функціональні характеристики мовних одиниць фонетичної, граматичної 
та лексичної систем сучасної англійської мови», яку розробляє кафедра 
практики англійської мови Східноєвропейського національного 
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університету імені Лесі Українки (тема затверджена вченою радою 
університету, протокол № 9 від 21 травня 1998 р., перезатверджена 
вченою радою університету, протокол № 2 від 25 вересня 2014 р.). Тему 
роботи затверджено вченою радою Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки (протокол № 5 від 20 листопада 
2012 р.).  

Мета дослідження полягає у виявленні та систематизації 
лінгвальних та паралінгвальних засобів актуалізації егоїзму 
комунікантів у сучасному англомовному художньому дискурсі. 

Досягнення поставленої мети зумовило розв’язання таких завдань: 
• конкретизувати зміст поняття егоїзм крізь призму філософії,

психології, аксіології, конфліктології; 
• окреслити методику дослідження лінгвальних і паралінгвальних

засобів репрезентації егоїстичної поведінки комуніканта в англомовному 
художньому дискурсі; 

• виокремити лексичні одиниці на позначення егоїзму в сучасній
англійській мові та змоделювати однойменне лексико-семантичне поле, 
конституенти якого є маркерами егоїстичності в англомовному 
художньому дискурсі; 

• розкрити основні синтаксичні особливості висловлень
комуніканта-егоїста; 

• проаналізувати стилістичні особливості висловлень 
комуніканта-егоїста; 

• виявити невербальні компоненти комунікації, які 
супроводжують мовлення егоїста; 

• з’ясувати прагматичну специфіку висловлень комуніканта-
егоїста; 

• висвітлити особливості стратегій і тактик мовленнєвої
поведінки комуніканта-егоїста; 

• визначити статусні й гендерні чинники функціювання
висловлень комуніканта-егоїста. 

Об’єктом дослідження є англомовний художній дискурс, який 
містить висловлення комунікантів-егоїстів. 

Предмет вивчення – лінгвальні та паралінгвальні засоби 
актуалізації егоїзму комунікантів в англомовному художньому дискурсі. 

Матеріалом дослідження слугували художні твори британських та 
американських авторів ХХ – ХХІ ст., із яких методом суцільної вибірки 
було дібрано 1528 висловлень комунікантів-егоїстів.  

У роботі застосовано міждисциплінарний підхід для дослідження 
лінгвальних та паралінгвальних засобів актуалізації егоїзму 
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комунікантів, який охоплює здобутки комунікативної лінгвістики, 
прагмалінгвістики, невербалістики, дискурсознавства, лексичної 
семантики та психології особистості. Для досягнення мети й розв’язання 
поставлених завдань використано такі методи: загальнонаукові –  
індукції,  дедукції, аналізу, синтезу – для уточнення  теоретичних  засад 
дослідження  та  формування  висновків  роботи; лінгвістичні: аналіз 
словникових дефініцій – для встановлення закріплених у мовнім узусі 
засобів на позначення егоїзму; контекстуальний аналіз – для 
дослідження мовних і позамовних чинників, які впливають на засоби 
позначення й вираження егоїзму; компонентний аналіз – для визначення 
й опису семантичної структури лексичних одиниць на позначення 
егоїзму; метод моделювання, представлений польовим моделюванням, – 
для систематизації й організації номінацій егоїзму в мовному просторі; 
структурно-семантичний аналіз – для встановлення базових 
синтаксичних моделей висловлень комуніканта-егоїста; стилістичний 
аналіз – для розкриття експресивного потенціалу висловлень 
комуніканта-егоїста; прагмасемантичний аналіз – для з’ясування 
актомовленнєвої специфіки висловлень комуніканта-егоїста; 
дискурсивний аналіз – для виділення стратегій і тактик комуніканта-
егоїста. Процедуру кількісних підрахунків застосовано для представлення 
кількісних характеристик висловлень комуніканта-егоїста та номінацій 
невербальних засобів репрезентації егоїзму в англомовному художньому 
дискурсі. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше на 
матеріалі англомовної художньої прози здійснено комплексний аналіз 
лінгвальних та паралінгвальних засобів актуалізації егоїстичної 
поведінки комунікантів. Новизною відзначається виявлення й 
систематизація корпусу лексичних одиниць на позначення егоїстичності 
в сучасній англійській мові у вигляді лексико-семантичного поля. Новим 
є опис висловлень комуніканта-егоїста як окремого типу прагматичних 
висловлень. Уперше на матеріалі англомовного художнього дискурсу 
проведено дискурсивний аналіз стратегій і тактик мовленнєвої 
поведінки комуніканта-егоїста. 

Теоретична значущість отриманих результатів визначається тим, 
що розкриття структурно-семантичних і комунікативно-прагматичних 
особливостей висловлень комуніканта-егоїста є певним унеском у 
розвиток теорії мовленнєвої комунікації та прагмалінгвістики. Вивчення 
лексичних одиниць реалізації на позначення егоїстичності доповнює 
теорію номінації. Дослідження невербальної поведінки комуніканта-
егоїста поглиблює знання про функційний потенціал невербальних 
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компонентів комунікації. Основні положення та висновки дисертації 
розвивають теорію егоцентричного дискурсу. 

Практична цінність основних положень дослідження й отриманих 
результатів полягає в можливості їх використання 1) у навчальній роботі 
ВНЗ, зокрема у викладанні таких нормативних курсів, як «Теоретична 
граматика» (розділ «Комунікативні типи речень»), «Лексикологія» 
(розділ «Лексичне значення слова»), «Стилістика» (розділи 
«Стилістична лексикологія», «Стилістика тексту»), «Загальне 
мовознавство» (розділ «Мова й невербальні засоби спілкування») та під 
час розроблення спецкурсів із прагмалінгвістики, дискурсології, теорії 
комунікації, конфліктології; 2) у навчально-методичній роботі під час 
підготовки навчальних і методичних посібників із досліджуваної 
проблеми; 3) у наукових роботах студентів та аспірантів. 

Апробація результатів дослідження здійснена на міжнародних 
наукових і науково-практичних конференціях: «Сучасні дослідження з 
лінгвістики, літературознавства та міжкультурної комунікації (ELLIC 
2013)» (Івано-Франківськ, 2013); «Молода наука Волині: пріоритети та 
перспективи досліджень» (Луцьк, 2013); «Пріоритети романського та 
германського мовознавства» (Луцьк – Світязь, 2013); «Научная 
дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии» 
(Москва, 2014); «Іноземна філологія у ХХІ столітті» (Запоріжжя, 2014); 
“Urgent problems of philology and linguistics – 2015” (Будапешт, 2015); 
«Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної 
комунікації» (Острог, 2017); на щорічній звітній конференції 
професорсько-викладацького складу Міжнародного гуманітарного 
університету (Одеса, 2014); на щорічних  науково-практичних 
конференціях професорсько-викладацького складу факультету іноземної 
філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки (Луцьк, 2012 – 2017). 

Публікації. Основні положення й результати дослідження 
висвітлено в дванадцяти публікаціях, з них: 6 статей у фахових виданнях 
України (3,5 др. арк.); 1 стаття в нефаховому науковому виданні України 
(0,5 др. арк.); 2  статті в зарубіжних виданнях (0,8 др. арк.), а також тези 
доповідей на трьох наукових конференціях (0,9  др. арк.). Загальний 
обсяг публікацій – 5,7 др. арк. 

Обсяг і структура роботи. Дисертація загальним обсягом 230 
сторінки (основний текст становить 183 сторінки) складається з переліку 
умовних скорочень, вступу, трьох розділів із висновками до кожного з 
них, загальних висновків, списку використаної літератури (295 позицій), 
джерел ілюстративного матеріалу (139 найменувань) і трьох додатків. У 
дисертації подано 2 таблиці та 10 рисунків. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність і наукову новизну 
дослідження, сформульовано його мету й завдання, зазначено об’єкт і 
предмет, матеріал і методологічний апарат дослідження, теоретичне і 
практичне значення отриманих результатів, указано на зв’язок теми 
дисертації з науковою проблематикою кафедри, наведено дані щодо 
апробації результатів; зазначено кількість публікацій, які відображають 
особистий внесок дисертанта; викладено положення, що виносяться на 
захист. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади 
дослідження егоїзму комунікантів» окреслено термінологічний апарат, 
використаний у подальшому аналізі; конкретизовано зміст поняття 
егоїзм крізь призму філософії, психології, аксіології, конфліктології; 
висвітлено етапи комплексної методики дослідження лінгвальних і 
паралінгвальних засобів репрезентації егоїзму в англомовному 
художньому дискурсі. 

Феномен егоїзму – багатогранний і поліфункційний. З 
філософського погляду, егоїзм – риса характеру й життєвий принцип, 
який характеризує людину щодо її ставлення до суспільства та інших 
людей і становить загрозу громадським інтересам. У цьому дослідженні 
егоїзм потрактовано традиційно – як морально негативне поняття, згідно 
з яким задоволення власного інтересу визнається вищим благом, тому 
метою кожної людини є прагнення задовольнити лише свій інтерес, не 
враховуючи інтереси інших. Назване поняття протиставляється 
принципу «розумного егоїзму», який є виявом інстинкту 
самозбереження або турботи про себе (Л. М. Сідак). Вищою формою 
прояву егоїзму, доведеного до самообожнювання, самозакоханості, із 
значним перебільшенням власної значущості та свого впливу на людей і 
події, є еготизм (В. С. Безрукова). 

Егоїзм особистості виявляється в усіх соціальних і вікових групах, 
у всіх сферах буття. Основні його характеристики (за К. Муздибаєвим) 
такі: 1) надмірна індивідуалістична орієнтація; 2) нехтування 
інтересами, почуттями, гідністю, значущістю інших людей; 3) свобода 
від будь-яких обов’язків перед іншими; 4) прагнення до володіння; 
5) цілеспрямованість; 6) конфліктність; 7) несправедливість;
8) деструктивність.

Здійснений аналіз психологічних студій уможливлює 
виокремлення кількох базових компонентів поняття егоїзм: 
когнітивного, емоційно-оцінного, поведінкового. Зміст когнітивного 
компонента включає ідеалізоване уявлення індивіда про самого себе. 
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Основним складником емоційно-оцінного компонента виступає 
завищена самооцінка особистості (своїх здібностей, особистісних 
якостей, зовнішності). Окрім раціонального компонента, у самооцінці 
завжди наявний і емоційний, оскільки під час самооцінювання 
особистість завжди виявляє певне емоційне ставлення до самої себе. 
Змістом поведінкового компонента є потенційна реакція, яка виникає 
внаслідок безперервної взаємодії перших двох зазначених вище 
компонентів (рис. 1). 

    Егоїзм 

Когнітивний 
компонент 

Ідеалізоване 
 уявлення про себе, 

свої здібності, 
можливості 

Емоційно-оцінний 
компонент 

Завищена самооцінка 

Поведінковий 
компонент 

Критичне  
ставлення до інших; 

поблажливе  
ставлення до себе 

Рис. 1. Структура егоїзму за аналізом психологічних студій 

Властивості людського індивіда характеризує поняття особа, яке 
охоплює три найважливіші моменти. По-перше, особа – це суб’єкт і 
об’єкт соціальних стосунків, тобто той, хто продукує соціальні дії або 
той, на кого вони спрямовані (особа постає в певних соціальних ролях). 
По-друге, особа характеризується через свій особливий, неповторний 
внутрішній світ, темперамент, знання, переконання, ідеали, ерудицію, 
цінності. По-третє, особа постає як людська самість: вісь, центр, 
зосередження всіх дійових, психічних та інтелектуальних якостей. 
Людська природа і самість людини виражаються в мові: character, ego, I, 
identity, human, human being, individuality, nature, person, personality, self, 
temperament тощо (Н. А. Корепіна). 

Крайня форма прояву самості – егоїзм (В. С. Безрукова). Егоїзм не 
є нейтрально індиферентною особистісною властивістю, егоїст має 
наступальний, агресивний, мстивий і винахідливий характер. Він 
домагається чогось для себе (здебільшого за рахунок інших), і ця 
несправедливість слугує підґрунтям для конфліктів (В. П. Шейнов).  

У дисертаційній праці подано комплексну методику дослідження 
лінгвальних і паралінгвальних засобів актуалізації егоїстичної поведінки 
комунікантів, яку розуміємо як вербальну та невербальну поведінку 
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особистості у процесі спілкування, обумовлену самокорисливими 
особистими інтересами й  потребами. 

У другому розділі «Лінгвальні та паралінгвальні засоби 
актуалізації егоїстичної поведінки комунікантів» встановлено коло 
лексичних одиниць, за допомогою яких відбувається актуалізація 
поняття егоїзм у сучасній англійській мові, й описано їх на прикладі 
лексико-семантичного поля;  зосереджено увагу на встановленні базових 
семантико-синтаксичних моделей і стилістичних особливостей 
висловлень комуніканта-егоїста; досліджено невербальні засоби 
репрезентації егоїзму в англомовному художньому дискурсі. 

Значення слова як номінативної одиниці формується в результаті 
відображення дійсності свідомістю людини (Й. А. Стернін). Під час 
вивчення лексичних одиниць-репрезентантів смислу досить 
продуктивним є їх опис у термінах лексико-семантичного поля. 
Лексико-семантичне поле (ЛСП) розуміємо як організовану в певний 
спосіб сукупність лексичних одиниць або їх лексико-семантичних 
варіантів, що належать до різних частин мови та представлені лексико-
граматичними класами, об’єднаних спільністю вираження одного 
поняття й мають польову організацію (З. Н. Вердієва).   

ЛСП на позначення егоїзму включає чотири лексико-граматичні 
класи слів (прикметники, іменники, прислівники, дієслова), які 
утворюють відповідні лексико-семантичні мікрополя, що накладаються 
одне на одне у складі досліджуваного поля. ЛСП складається з ядра, 
центральної, медіальної та периферійної зон. Основу поля утворюють 
прикметники (одиниці синонімічного ряду з домінантою egotistic (= 
indifferent to the well-being of others; selfish; egoistic), оскільки  в царині 
прикметника помітна розумова діяльність людини, здатна до 
абстрагування чи аналізу, завдяки якій ознака, властивість, якість, будь-
які атрибути, що складають невід’ємну сутність предмета, явища, речі, 
мисляться абстрактно від неї (З. А. Харитончик). Іменник, прислівник і 
дієслово пов’язані з прикметниками словотворчими відношеннями. 

Ядро ЛСП має дифузний характер і містить такі семи: ʻbeing 
centered in or preoccupied with oneselfʼ, ʻconfident of one’s own strength or 
powersʼ, ʻhaving an excessively favourable opinion of oneselfʼ, ʻindifferent to 
the well-being of othersʼ, ʻshowing or expressing contempt or disdainʼ, 
ʻexcessively  proud of or concerned about one’s own appearance, qualities, 
achievements, etc.ʼ, ʻcharacterized by boastingʼ, ʻcharacterized by boldness, 
impertinence, or effronteryʼ, ʻinclined to rule arbitrarily or despoticallyʼ, 
ʻshowy without tasteʼ. Ядерні семи – лінгвістично й психологічно реальні 
компоненти значення. Вони можуть актуалізуватися в мовленні та 
складати актуальний смисл знака, виявляючись комунікативно 
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релевантними для мовців і реалізуючись у різних контекстах 
використання слова (З. Д. Попова, Й. А. Стернін). Належність одиниці 
до певної зони ЛСП визначено методом об’єктивної інвентаризації 
лексичних мікросистем (Л. В. Бистрова, М. Д. Капатрук, 
В. В. Левицький). Конституенти ЛСП – маркери егоїстичності в 
англомовному художньому дискурсі. 

Одиницею мовного спілкування, конкретною реалізацією в 
ситуації мовлення речення як інваріанта згідно з дихотомією мова – 
мовлення є висловлення (О. О. Селіванова). У висловленні інтегруються 
одиниці різних рівнів, у ньому взаємодіють значення, виражені 
лексично, граматично й інтонаційно. Висловлення комуніканта-егоїста 
розуміємо як автохарактеризаційні висловлення мовця, що 
безпосередньо або опосередковано демонструють когнітивний, оцінний, 
поведінковий аспекти його особистості й завдяки яким здійснюється 
об’єктивація вербальних проявів егоїстичності в англомовному 
художньому дискурсі.

Для висловлень комуніканта-егоїста характерне вживання 
особового займенника I, – «носія поняття егоцентризму» (за 
Р. П. Дронсейка), який є індикатором зазначених висловлень. При 
частому вживанні особового займенника I мовець привертає увагу до 
своєї особи та здебільшого ігнорує партнера/партнерів по комунікації. 

Висловлення комуніканта-егоїста функціюють в егоцентричному 
дискурсі, який характеризується апеляцією до особистісної сфери 
комуніканта-егоїста, й на мовному рівні виявляються в активному 
використанні особового займенника першої особи однини (I) та 
відповідного присвійного займенника (my, mine). 

В основі висловлень комуніканта-егоїста лежать розповідні, 
питальні, спонукальні речення, представлені різними синтаксичними 
моделями. Основні синтаксичні моделі розповідних речень такі:  

Pers. pronoun I + V link + Adj.: ‘I’m too selfish’ (S. Montefiore);
Pers. pronoun I + V link + (Adj) + N / Pron.: I am strong boss of my 

people (Th. Sanchez);  
Pers. pronoun I + shall/will + V.: “I’ll just stay here,” the guy said 

egotistically (M. Miller);
Pers. pronoun I + V + Inf.: “I’m not interested in helping anybody. I 

want to make money” (A. Rand).  
Виокремлено такі моделі питальних речень:
What about + smb / smth / pers. pronoun?: “What about my best 

interests?” (D. Worthington);  
Why + should + Pers. pronoun I + V?: “Why should I consider what 

their grandfathers thought of it?” (A. Rand); 
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спонукальних: 
V + noun / pronoun: “Tell me,” he demanded, selfishly needing to 

hear her say the words she would never hear him speak (L. Trent).  
Розповідні, питальні та спонукальні речення, які вимовляються з 

підсиленою інтонацією, є окличними, наприклад: 
“What about me?!?!? Who’s going to love me?” (T. J. Cummings). 
Найпоширенішими стилістичними засобами егоїстичних 

висловлень є:  
• повтори: Caesar chuckled, “It’s my big heart, big smile, big

personality, big wallet, and big... everything else” (D. West); 
• градація: “I’m proud, arrogant, selfish, and opinionated”

(C. Revell); 
• парцеляція: I’m opinionated. Stubborn. Set in my ways

(K. K. Pierscieniak); 
• гіпербола: I am the centre of the universe (P. Durcan);
• епітет: I’m a rotten selfish adulterous bloody bastard (J. Rogers);
• буквалізм: “Maybe he’s in some kind of witness protection

program.” “Do you think you can find out?” “Babe, I can find out 
anything,” Peter said with egotism that grated her ears, but assured her 
nonetheless (M. Melton); 

• риторичне запитання: “If I did not take care of Number One, who
would, I should like to know?” cried he (H. C. Knight); 

• питання-перепит: “You’re being selfish” /.../ “I’m being selfish?”
(S. O’Connell); 

• метафора: “I am a star. A great star. The greatest star, soon”
(J. Reid); 

• метонімія: “When my skin is at risk I lack everything but a concern
for number one” (J. Pattinson); 

• порівняння: I do not enjoy being treated like I’m a nobody! I’ll be
off to another costume store that treats me like a somebody!”Jayda said 
pompously, trying to get out of the shop before something bad happened 
(M. S. Talsma). 

Висловлення комуніканта-егоїста супроводжують невербальні 
засоби – такі ж значущі й обов’язкові, як і вербальні. Невербальний 
аспект комунікації, який є одним із пріоритетних напрямів сучасних 
лінгвістичних студій, характеризується термінологічною 
неоднозначністю (І. І. Сєрякова). У нашому дослідженні поняття 
«паралінгвістика» синонімічне поняттю «невербальна комунікація». 
Галузь невербаліки, за К. Бове, охоплює: 1) вираз обличчя, поведінку 
очей, 2) жести, пози, 3) голосові характеристики, 4) дотик, 5) 
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зовнішність, 6) використання часу й простору під час мовленнєвої 
взаємодії (C. L. Bovee, J. V. Thill).  

Обличчя як канал невербальної комунікації – головний і складний 
засіб спілкування. Визначити внутрішні переживання, відтінки 
емоційних станів і настрій, зробити висновок про почуття людини та її 
душевні якості можна по очах: Caesar was a wimp with chubby pink 
cheeks, and selfish brown eyes (M. Hills). Стан людини виражає погляд, 
який є пропозитивною структурою, що характеризує людину 
(Г. Ю. Крейдлін). Для еготистів не характерний візуальний контакт, 
вони не схильні дивитися співрозмовникові прямо у вічі (Robin 
M. Kowalski).  

Як засвідчує досліджуваний матеріал, комунікант-егоїст 
здебільшого дивиться на свого комунікативного партнера зарозуміло, з 
погордою: “What could you have learned that would possibly interest me?” 
“There is a saying among them.” He glanced arrogantly at Dolan. “Perhaps 
you would know this saying better than I?” (L. L. Anderson). 

Особливу роль у маніфестації егоїстичності комуніканта відіграє 
такий невербальний компонент, як усмішка, котра здатна передавати не 
лише позитивні відтінки емоційного значення, а й негативні 
(О. А. Янова, П. Екман, К. Ізард). Висловлення комуніканта-егоїста 
супроводжуються усмішкою, яка демонструє його самовдоволення, 
зверхність, авторитаризм. Наприклад:  

Derrick smiled egotistically. “Did I play football?” (D. Jaeger). 
Егоїстичність комуніканта можуть засвідчувати різноманітні 

жести. За нашими спостереженнями, жести на позначення егоїстичної 
поведінки комуніканта становлять 18 % від усіх проаналізованих 
невербальних компонентів комунікації (НВК). Переважно це рухи 
голови, рук, інших частин тіла. Наприклад:  

“It’s my day, I can do what I want.”Keelin raised her head haughtily
(T. O’Malley). 

Надійним засобом вираження емоцій і стосунків між людьми 
слугує голос, який є не лише джерелом утворення звуків, а й 
інструментом мовлення. Він також передає інформацію про особистість 
мовця (І. І. Сєрякова, Г. Ю. Крейдлін, М. Коццоліно): When she spoke, 
her voice was smug, self-satisfied (R. Thayne). 

Люди намагаються сформувати правильне уявлення про самих 
себе, про інших і про навколишній світ не лише за допомогою мовлення 
та зору, а й за допомогою тактильних відчуттів. У комунікативній 
ситуації використовують найрізноманітніші доторкання, потискування 
рук, поцілунки, погладжування, поляскування, обійми тощо: Ignoring the 
outstretched palm, Carson pulled Frank into a longer, more selfish hug than 
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his earlier embrace (R. Oakley); I stood on my toes to kiss him, but I had 
kissed him too long. The kiss was a selfish one – a long, hard, selfish kiss to 
imprint into memory everything I could about him: the Old Spice aftershave, 
the high cheekbones inherited from his part-Cherokee mother, the hazel eyes 
(T. Crow). 

Більшість НВК вживаються комплексно, при цьому вони 
підтверджують і доповнюють значення один одного. Наприклад: 

She straightened, pursed her lips, and looked haughtily at Neiva (A. 
Wood). Постава (straightened), кінема губ (pursed her lips), погляд 
комуніканта (looked haughtily) репрезентують його зверхність. 

Враження про людину формується на підставі її зовнішності, яка 
складається з тілесного вигляду, одягу, манери поводитися, звичок. За 
допомогою зовнішнього вигляду можна визначити психологічні й 
соціальні характеристики комунікантів та передбачити характер розмови 
під час комунікативного процесу (інтеракції). У сучасному світі люди 
намагаються цілеспрямовано формувати враження про себе. 
Ілюстративний матеріал показав, що комуніканти-егоїсти 
використовують різні техніки самопрезентації, як-от: 

1) інграціація (ingratiation) – прикрашання, самовихваляння,
прагнення зробити себе привабливим, особливо для тих, хто має високий 
статус: ‘I have remained successful, havenʼt I?’ he boasted (B. Freemantle); 

2) самопідтримка (self-promotion) – прагнення справити враження,
описуючи свої таланти й видатні знання: “Nothing gets past me,” he 
boasted. “I know everything that goes on around here. Everything,” he said, 
stressing the word (P. Yaye); 

3) «купання в променях чужої слави» (basking in reflected glory) –
творення свого образу через наголошення на тісному зв’язку з 
успішними, знаменитими, видатними людьми: “My grandfather was a 
very well-respected Greek billionaire,” she pointed out. “He was a friend of 
kings and presidents” (J. Collins); 

4) урівноваження успіхів і помилок (self-handicapping) – створення
перешкод та обґрунтування виправдань для поганих результатів і 
невдач: “I owed Bill’s father a favor,” he justified himself, “so when Bill 
came around spouting about his new job, wanting a story, I mentioned you. It 
was off hand, but he got interested, then I got carried away. How’d I know it 
would jell like this? He made like Pontius Pilate” (E. Petaja). 

Комунікант-егоїст зосереджений на підтримці власного 
зовнішнього вигляду й ефектного іміджу «муляжа» особистості, щоб 
справити потрібне враження на довірливих «жертв» для подальшого їх 
використання та самоствердження (К. В. Яцкевич), наприклад:  
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Dee, an eleven grade student whose real name I decide not to use like I 
have done with others where necessary was our escort. He was boisterous 
and enjoyed attention. The guy even had a band of followers everywhere he 
went. He wore the latest fashions in town, tailor-made from the finest and 
most expensive material available on the market. His shoes reflected the sun 
(L. N. Zarkpah). 

Важливе значення для перебігу комунікації має дистанція, 
встановлена між комунікантами під час спілкування; орієнтація, певне 
положення, позиція мовця стосовно слухача й навпаки (В. П. Конецька). 
Є чіткі кореляції між психологічним типом людини, її улюбленою 
комунікативною дистанцією та просторовим положенням відносно 
комунікативного партнера, а також між емоційним станом людини й 
характеристиками комунікативного простору (Г. Ю. Крейдлін).   

Особистий простір, який має велике символічне значення і слугує 
інструментом для управління соціальною взаємодією, збігається з 
межами власного «Я» (М. Коццоліно). Для людей з високою 
самодостатністю характерна невелика відстань (М. Непп), наприклад: 

 Phelan leaned closer. “Selfish.” It sounded to Rox as if Phelan was 
describing himself (D. Cooke).

Зменшення дистанції між комунікативними партнерами 
пояснюється тим, що комунікант-егоїст прагне вважати все виключно 
своєю власністю, продовженням себе. З’ясовано, що зменшення 
дистанції з ініціативи комуніканта-егоїста може демонструвати його 
домінування та вносити у стосунки дискомфорт: She came closer, and he 
stepped back. “You didnʼt do anything. I was selfish” (S. Sasson).
Вторгнення комуніканта-егоїста в особистий простір співрозмовника 
змушує останнього відступити назад. 

Комунікант-егоїст використовує час для досягнення своєї мети. Він 
приходить тоді, коли йому зручно, і вважає, що його повинні чекати. 
Запізнення, що є знаком неповаги до людини, яка чекає, засвідчує 
нехтування інтересами та планами інших людей: I live inside my head and 
lose track of time and am always late. And I’m selfish (C. J. Lyons). Егоїст 
намагається досягти бажаного якнайшвидше, витрачаючи при цьому 
якнайменше зусиль. Нетерплячість – ознака егоцентричності, пихатості 
й себелюбства: “Also I am selfish, impatient, and speak before I think of 
others’ feelings” (S. Schaffner). 

Як свідчить аналіз ілюстративного матеріалу, комуніканти-егоїсти 
широко використовують НВК різноманітної природи. В англомовному 
художньому дискурсі переважають номінації виразів обличчя та зорової 
поведінки (43 %), а номінації кінесичних компонентів, просодичних 
НВК, що характеризують голос комуніканта-егоїста, тактильних і 
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проксемічних компонентів становлять, відповідно, 18 %, 11 %, 9 % і 6 %. 
Кількість описів зовнішності комуніканта-егоїста становить 13 %. 

Супровідні НВК на позначення егоїстичної поведінки комуніканта 
характеризуються варіативністю. Вони підсилюють ефект вербального 
повідомлення або заповнюють його емоційно-змістову недостатність. 

У третьому розділі «Комунікативно-прагматичні параметри 
висловлень комуніканта-егоїста» проаналізовано мовленнєвий акт 
(МА) комуніканта-егоїста як особливий прагматичний тип висловлення; 
досліджено типологію висловлень комуніканта-егоїста; розкрито 
дискурсивну специфіку стратегій і тактик комуніканта-егоїста в 
англомовному художньому дискурсі; розглянуто статусні й ґендерні 
характеристики висловлень комуніканта-егоїста. 

Услід за І. С. Шевченко, мовленнєвий акт розуміємо як мовленнєву 
взаємодію мовця і слухача для досягнення певних перлокутивних цілей 
мовця через конструювання ними дискурсивного значення під час 
спілкування. Здійснений прагматичний аналіз МА комуніканта-егоїста 
засвідчив, що ці МА полііллокутивні, оскільки вони поєднують кілька 
комунікативних намірів мовця, а саме: 1) задовольнити власні потреби, 
змушуючи адресата діяти відповідно до своїх бажань та інтересів; 
2) продемонструвати свою вищість. Саме така позиція егоїста дає змогу
йому досягти поставленої мети й завдає комунікативної шкоди 
співрозмовникові.  

На основі класифікації Г. Г. Почепцова, засновника Київської 
прагмалінгвістичної школи, виділено такі типи МА комуніканта-егоїста: 

• констативи: ‘I’m too proud to be honest, I’m not too proud to be
faithless. I’m timid and cold and selfish. I’m afraid of being uncomfortable’ 
(H. James);  

• промісиви: “You will be that kind of ballerina again,” Lucy
promised selfishly (A. E. Weber); 

• менасиви: “It is selfish of me, but sometime I will make you
understand how it is” (S. Gratzer); 

• перформативи: I vow not to be selfish ever again (B. Wolf);
• директиви:
а) ін’юнктиви: He leaned back against his chair and grinned in self-

satisfaction. “Way to go. Charm them, bully them, promise them anything 
they want, but get me this manuscript. Our first quarter financial results are 
not looking good and I need something to give the Board” (P. J. Blake);  

б) реквестиви: Lockhart straightened up, caught sight of Harry, Ron, 
and Hermione, who were almost at the door, and said, “Well, I’ll ask you 
three to just nip the rest of them back into their cage” (J. K. Rowling);  
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• квеситиви: “How did all of this get decided without me?” he asked
selfishly (M. Millington). 

Для іллокутивного акту необхідною й достатньою умовою є його 
успішність, тобто розпізнавання адресатом. Досягнення перлокутивного 
ефекту тісно пов’язане з реакцією адресата. Як зазначає Н. Д. Арутюнова, 
адресат «вільний у виборі вектора реагування».  

За результатами аналізу ілюстративного матеріалу, типовими 
перлокутивними реакціями на висловлення комуніканта-егоїста є мовленнєві 
реакції адресата, коли він засуджує егоїстичність адресанта, намагається 
спростувати його точку зору, здійснює спробу вказати на недоліки, 
погрожує, змагається з ним або навпаки – намагається заспокоїти, 
погоджується з його точкою зору, схвалює егоїстичність, демонструє 
догідливість перед ним.  

Реакцією на егоїстичність адресанта є зміна в почуттях адресата, коли 
він може переживати збентеження, презирство, роздратування, гнів, афект, 
страх, розчарування й утому від комуніканта-егоїста. Адресат також може 
реагувати на егоїстичність адресанта мовчанням, ігноруванням його 
егоїстичності.  

Під час комунікативної інтеракції, де один із мовців – егоїст, цілі та 
інтереси іншого комунікативного партнера свідомо ігноруються, що 
призводить до конфлікту інтересів. Основні стратегії мовця-егоїста: 

• конфронтація, коли комунікант-егоїст намагається бути лідером,
підкорити собі співрозмовника, порушуючи при цьому етичні правила 
мовленнєвого спілкування;  

• домінування, коли мовець-егоїст намагається інтенсивно вплинути
на співрозмовника для досягнення власної мети; 

• маніпулювання, коли комунікант-егоїст має «приховану» мету і
спонукає адресата здійснити вчинок, вигідний йому. 

Комунікативна стратегія конфронтації передається тактиками осуду, 
погрози, висміювання, дискредитації й переривання. Стратегія домінування 
реалізується через тактики безпосереднього та опосередкованого контролю, 
демонстрації власної переваги й ігнорування. Комунікант-егоїст, 
використовуючи маніпулятивну стратегію, залучає наступні тактики: 
персуазивну, емоційного шантажу, створення позитивного соціального 
обличчя, гри на знижування, хитрування, тиску, підлещування. 

Егоїзм виявляється в усіх сферах людського буття, зокрема в 
соціальній поведінці чоловіків та жінок. Доповненням до егоїзму є 
нарцисизм, котрий, як засвідчив аналіз ілюстративного матеріалу, 
притаманний і чоловікам, і жінкам. Наприклад: 

 Sometimes I feel like I’m the most conceited guy in the world, like I’m the 
center of admiration of every single girl. I look at myself in the mirror every day 



15 

and every night. I haven’t met a mirror that I did not like. If anyone ever stepped in 
front of my mirror we’d probably have a fight. When I look in the mirror I see the 
guiding light (J. M. Chiume).  

Результати проведеного дослідження підтверджують, що нарцистичні 
особистості полюбляють милуватися собою в дзеркалі. Невербальне втілення 
нарцисизму бачимо на фотографіях, розміщених нижче: 

Аналіз ілюстративного матеріалу уможливлює висновок про те, що 
чоловіки частіше виступають комунікантами-егоїстами (61 %), ніж жінки 
(39 %).  

Результати опрацювання фактажу підтвердили, що здебільшого 
комуніканти-егоїсти підкреслюють свій вищий статус (84 %) у порівнянні зі 
своїми комунікативними партнерами, що підтверджується їхнім соціальним 
статусом, хоча трапляються випадки, коли комунікантом-егоїстом виступає 
особа з нижчим статусом (16 %). 

ВИСНОВКИ 

Теоретичне підґрунтя дослідження становить комплекс наукових 
робіт з антропологічної філософії, психології, аксіології, конфліктології, 
комунікативної лінгвістики, прагмалінгвістики, невербальної семіотики й 
дискурсології. 

Егоїзм розглянуто як негативну ціннісну орієнтацію особистості, що 
виявляється у свідомому, корисливому протиставленні особистих інтересів 
і потреб інтересам інших людей та суспільству загалом. В егоїстичної 
особистості формується цілий спектр узаємопов’язаних некорпоративних, 
а іноді й антисоціальних рис: надмірна індивідуалістична орієнтація, 
цілеспрямованість, схильність до нехтування інтересами інших людей, 
свобода від обов’язків і зобов’язань, непомірне прагнення до володіння, 
несправедливість, конфліктність, деструктивність. 

Окреслено методику дослідження лінгвальних і паралінгвальних 
засобів репрезентації егоїстичної поведінки комуніканта в англомовному 
художньому дискурсі. 
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Виокремлено лексичні одиниці на позначення егоїзму й 
змодельовано однойменне лексико-семантичне поле, яке виступає 
організованою сукупністю мовних елементів, пов’язаних між собою за 
ядерно-периферійним принципом. Конституенти поля слугують маркерами 
егоїстичності в англомовному художньому дискурсі.  

Розкрито синтаксичні особливості висловлень комуніканта-егоїста, 
індикатором яких є особовий займенник I та які представлені такими 
основними структурно-синтаксичними моделями: Pers. pronoun I + V link 
+ Adj.; Pers. pronoun I + V link + (Adj) + N / Pron.; Pers. pronoun I + 
shall/will + V.; Pers. pronoun I + V + Inf.; What about + smb / smth / pers. 
pronoun?; Why + should + Pers. pronoun I + V?; V + noun / pronoun. 

Комуніканти-егоїсти широко використовують такі стилістичні 
засоби, як повтор, градацію, парцеляцію, гіперболау, епітет, буквалізм, 
риторичні запитання, питання-перепити, метафору, метонімію, порівняння. 
Усі вони слугують засобом інтенсифікації зарозумілої й пихатої поведінки 
комуніканта-егоїста. 

Виявлено невербальні компоненти комунікації, які супроводжують 
мовлення егоїста. В англомовному художньому дискурсі наявні номінації 
виразу обличчя, поведінки та виразу очей, жестів, поз, голосових 
характеристик комунікантів-егоїстів, наведено опис їхньої тактильної 
поведінки, зовнішності, ставлення до часу й простору під час мовленнєвої 
взаємодії. Проаналізовано номінації найбільш типових невербальних 
компонентів комунікації: міміку й зорову поведінку комунікантів-егоїстів. 

Комунікативні наміри егоїста реалізуються за допомогою таких 
мовленнєвих актів: констативи, промісиви, менасиви, перформативи, 
ін’юнктиви, реквестиви, квеситиви. Характерною особливістю 
мовленнєвих актів комуніканта-егоїста є вплив на адресата, щоб досягти 
бажаного і спроба продемонструвати свою вищість. Домінування мовця 
над адресатом завдає останньому комунікативної шкоди. Висловлення 
комуніканта-егоїста реалізуються в егоцентричному дискурсі. 

Висвітлено особливості стратегій і тактик мовленнєвої поведінки 
комунікантів-егоїстів. З-поміж основних стратегій виокремлюємо 
конфронтацію, домінування, маніпулювання, які реалізуються за 
допомогою різноманітних тактик. 

Визначено статусні й гендерні чинники функціювання висловлень 
комуніканта-егоїста, які, як правило, є статусно-маркованими, тому що 
статус адресанта зазвичай вищий від статусу адресата. Гендерний чинник 
відіграє також значну роль у мовленнєвій поведінці комунікантів-егоїстів. 
Чоловіки частіше, ніж жінки, виявляють егоїстичну спрямованість і 
прагнення домінувати, що відображається в міжособистісних стосунках. 
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Здійснений у роботі аналіз лінгвальних і паралінгвальних засобів 
актуалізації егоїзму комунікантів відкриває перспективи для подальших 
досліджень феномену егоїзму в лінгвокогнітивному та 
соціолінгвістичному аспектах. 
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АНОТАЦІЯ 

Мельник О. М.  «Лінгвальні та паралінгвальні засоби 
актуалізації егоїзму комунікантів (на матеріалі англомовної художньої 
прози XX – XXI століть)». – Рукопис.  

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

Дисертацію присвячено аналізу лінгвальних та паралінгвальних 
засобів актуалізації егоїстичної поведінки комунікантів. 

У дослідженні конкретизовано зміст поняття егоїзм крізь призму 
філософії, психології, аксіології, конфліктології. Виявлено й 
систематизовано у вигляді лексико-семантичного поля корпус лексичних 
одиниць на позначення егоїзму, які слугують маркерами егоїстичності в 
англомовному художньому дискурсі. Проаналізовано синтаксичні та 
стилістичні особливості висловлень комунікантів-егоїстів. Розглянуто 
невербальні компоненти комунікації, які супроводжують мовлення егоїста.  

Описано висловлення комуніканта-егоїста як окремий тип 
прагматичних висловлень. Проведено дискурсивний аналіз стратегій і 
тактик мовленнєвої поведінки комуніканта-егоїста. Визначено статусні й 
гендерні чинники функціювання висловлень комуніканта-егоїста. 

Ключові слова: егоїзм, вербальні засоби, паралінгвальні 
(невербальні) засоби, висловлення комуніканта-егоїста, лексико-
семантичне поле, мовленнєвий акт, стратегія, тактика. 

АННОТАЦИЯ 

Мельник Е. Н. Лингвальные и паралингвальные средства 
актуализации эгоизма коммуникантов (на материале англоязычной 
художественной прозы XX–XXI веков). – Рукопись. 
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Диссертация  на  соискание  ученой  степени  кандидата 
филологических наук  по  специальности 10.02.04  –  германские  языки.  –  
Запорожский национальный университет, Запорожье, 2016. 

Диссертация посвящена анализу лингальных и паралингвальных 
средств актуализации эгоистического поведения коммуникантов. 

В работе конкретизировано содержание понятия эгоизм с точки 
зрения философии, психологии, аксиологии, конфликтологии. Выявлены и 
систематизированы в виде лексико-семантического поля лексические 
единицы, обозначающие эгоизм и служащие маркерами эгоистичности в 
англоязычном художественном дискурсе. Проанализированы 
синтаксические и стилистические особенности высказываний 
коммуникантов-эгоистов. Рассмотрены невербальные компоненты 
коммуникации, сопровождающие речь эгоиста.  

Описаны высказывания коммуниканта-эгоиста как отдельный тип 
прагматических высказываний. Проведен дискурсивный анализ стратегий 
и тактик речевого поведения коммуниканта-эгоиста. Определены 
статусные и гендерные факторы функционирования высказываний 
коммуниканта-эгоиста. 

Ключевые слова: эгоизм, лингвальные средства, паралингвальные 
(невербальные) средства, высказывание коммуниканта-эгоиста, лексико-
семантическое поле, речевой акт, стратегия, тактика. 

ABSTRACT 

Melnyk O. M. Lingual and Paralingual Means of Actualizing the 
Selfishness of Interlocutors (based on the XX-XXI century English Prose). – 
Manuscript. 

Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Speciality 
10.02.04 – Germanic Languages. – Zaporizhzhia National University, 
Zaporizhzhia, 2017. 

This thesis focuses on the study of lingual and paralingual means of 
actualizing interlocutors' selfish behaviour. The thesis clarifies the notion of 
selfishness as a complex phenomenon viewed from philosophical, 
psychological, axiological and conflictological perspectives in the context of 
modern scientific approaches.  

The main lingual means designating selfishness have been singled out. It 
has been proved that lexemes with the meaning of selfishness form a lexico-
semantic field consisting of four microfields (adjectival, nounal, adverbial and 
verbal). The main microfield of the lexico-semantic field “selfishness” is an 
adjectival one as adjectives are the main means of the expression of the 
investigated meaning due to their abstract essence. 
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The componential analysis made it possible to define the nucleus of the 
analysed field, its central, medial and peripheral zones. The boundaries between 
these zones are amorphous. The nucleus of the field is of diffuse character and 
comprises the following semes: “being centered in or preoccupied with 
oneself”, “confident of one’s own strength or powers”, “having an excessively 
favorable opinion of oneself”, “indifferent to the well-being of others”, 
“showing or expressing contempt or disdain”, “excessively  proud of or 
concerned about one’s own appearance, qualities, achievements, etc.”, 
“characterized by boasting”, “characterized by boldness, impertinence, or 
effrontery”, “inclined to rule arbitrarily or despotically”, “showy without 
taste”.  

The basic syntactic models of egotistic utterances have been 
distinguished. These models are represented by declarative, interrogative and 
imperative structures. The most frequent ones are: Pers. pronoun I + V link + 
Adj.; Pers. pronoun I + V link + (Adj) + N / Pron.; Pers. pronoun I + shall/will 
+ V.; Pers. pronoun I + V + Inf.; What about + smb / smth / pers. pronoun?; 
Why + should + Pers. pronoun I + V?; V + noun / pronoun. 

A number of stylistic devices can be observed in egotistic utterances: 
repetitions, gradations, parcellations, hyperboles, epithets, literalism, rhetorical 
questions, echo questions, metaphors, metonymies and similes. 

Special attention has been paid to non-verbal means used by selfish 
interlocutors. By communicating with facial expressions, eye contact, gestures, 
body postures, tone of voice, appearance, touch, attitude towards time and 
space, interlocutors send subtle messages that reveal their inner state and add 
another dimension to spoken words.  

The pragmatic potential of egotistic utterances has been defined. Speech 
acts of egotists are regarded as complex poly-illocutionary ones realizing their 
main illocutionary force (to demonstrate the speaker’s superiority and impose 
his dominance over the addressee and influence the latter to achieve his own 
goals). 

Selfish interlocutors are led by such personal qualities as dominance,
haughtiness, pride, etc. They are motivated to satisfy their own self-interests 
without regard for others. Thus, the main characteristic features of selfish 
interlocutors are ignoring interests of other people and achieving their own 
goals. Egotistic utterances are regarded as potentially conflicting. 

The analyzed data show that egotists may use different communication 
strategies (manipulative, domineering, and confrontational ones) and tactics. 
There is a wide range of tactics used by egotists ranging from verbal threats to 
subtle attempts to arrange situations to suit them. 

Status and gender of interlocutors in egotistic utterances have been 
described and analyzed. 

Key words: selfishness, lingual means, paralingual (non-verbal) means, 
selfish utterance, lexico-semantic field, speech act, strategy, tactic. 
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