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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Реферовану дисертацію присвячено дослідженню лінгвостилістичного та 

прагматичного аспектів англомовної новели з урахуванням синергетичних факторів 

її організації. 

На сьогоднішній день у науці спостерігається посилення інтересу до 

дослідження лінгвістичної природи малих літературно-художніх форм. Зокрема, 

вивчення художніх текстів малих форм проводилося в таких аспектах: 

лінгвостилістичному (Н. М. Аннєнкова, П. О. Дук, Л. Р. Кузнєцова, Т. І. Манякіна, 

Ю. Г. Перліна, Л. С. Піхтовнікова, С. І. Сотникова); прагмалінгвістичному 

(М. В. Волкова, С. Р. Мурадханова, Ю. Є. Савченко); комунікативно-прагматичному 

(У. А. Борецька, О. В. Кулаєва, О. М. Рибакова, В. О. Самохіна); лінгвокогнітивному 

(С. Ю. Вапіров, Ю. Л. Главацька, В. А. Данилова, С. В. Кирилюк, Ю. С. Коновалова, 

Ю. В. Мамонова, Г. І. Проконічев, Н. С. Соколова, Т. М. Суворова, С. О. Швачко, 

Н. В. Ширяєва). Є наукові праці, в яких поєднується кілька аспектів, наприклад: 

лінгвостилістичний і прагматичний (Л. Я. Жук, М. Є. Ільїна); лінгвостилістичний, 

прагматичний і когнітивний (О. М. Гончарук, Я. В. Мукатаєва, В. В. Самаріна); 

лінгвостилістичний, прагматичний і синергетичний (О. М. Гончарук, 

О. Я. Мастєрова, Л. С. Піхтовнікова, В. В. Самаріна В. П. Чередниченко, 

І. М. Яремчук).  

Новела являє собою невід’ємну частину системи художніх текстів малих форм. 

Існує низка досліджень, в яких висвітлено певні характеристики новели як жанру і 

типу тексту. Огляду підлягали такі аспекти новели: теоретичний (І. А. Виноградов, 

М. О. Петровський, О. О. Реформатський, Б. М. Ейхенбаум, W. Allen, C. Jane, 

V. Patea, E. A. Poe); типологічний (Й. В. Гете, О. Г. Краснов, О. О. Юрчук, 

K. Lubbers, D. Creason); жанрово-стильовий (Н. В. Мельник, B. Matthews, 

F. Spielhagen, L. Tieck). Мають місце фрагментарні дослідження лінгвістичного 

статусу новели за наступними напрямами: лінгвостилістичний аспект 

(І. Ж. Винокурова, В. І. Коваленко, Т. В. Ліяскіна, О. Б. Шонь); прагматичний аспект 

(О. В. Корецька, М. О. Торгашева, А. З. Хаймурзіна); когнітивний аспект 

(С. Г. Шурма); лексичні особливості (Л. П. Маркушевська, Л. М. Пєсоріна, 

Л. М. Середа); синтаксичні особливості (С. С. Одинцова, Ю. В. Тихонова); методика 

і методологія (Н. В. Пестова). Детально розроблено проблему лінгвістичної сутності 

німецькомовної новели і здійснено дослідження її прагмастилістичних і 

синергетичних характеристик (В. П. Чередниченко). Однак відсутній комплексний 

лінгвістичний аналіз англомовної новели як цілісної системи. Брак системних 

досліджень англомовної новели зумовлює необхідність подальших пошуків підходу 

до вивчення зазначеного типу тексту як об’єкту лінгвістичного аналізу. 

Актуальність дисертаційної теми зумовлена тенденцією до комплексного 

дослідження лінгвостилістичного і лінгвопрагматичного аспектів художніх текстів, 

зокрема текстів малих форм; важливістю вивчення художнього тексту з позиції 

лінгвосинергетики; відсутністю фундаментальних прагмастилістичних досліджень 

англомовної новели з урахуванням її синергетичного потенціалу. 

Зв’язок роботи з науковими темами. Тема дисертаційної праці відповідає 

профілю досліджень, що проводяться на факультеті іноземної філології Запорізького 

національного університету в межах наукової теми «Когнітивно-комунікативні та 
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лінгвокультурологічні параметри дослідження мовних одиниць» (код державної 

реєстрації 0113U000807). 

Мета дослідження полягає у виявленні композиційно-стилістичних, лексико-

синтаксичних і прагматичних особливостей англомовної новели з урахуванням її 

синергетичних параметрів. Досягнення мети передбачає виконання таких завдань: 

- визначити категорійно-поняттєвий апарат дослідження; 

- експлікувати визначення новели на основі систематизації наукових розвідок і 

результатів нашого дослідження для встановлення її лінгвістичного статусу; 

- розробити методику комплексного дослідження англомовної новели в 

лінгвостилістичному та прагматичному аспектах із залученням синергетичного 

підходу; 

- здійснити аналіз композиції англомовної новели за формальним, змістовим, 

формально-змістовим та образно-символічним рівнями; 

- створити класифікацію англомовних новел відповідно до композиційно-

стилістичної структури; 

- ідентифікувати стильові риси і прагматичні функції англомовної новели та 

проаналізувати їх мовленнєву реалізацію на лексичному та синтаксичному рівнях; 

- розглянути моделі комунікативних процесів у англомовній новелі; 

- дослідити явище інтертекстуальності на матеріалі англомовної новели; 

- виокремити мовностилістичні засоби експресивності англомовної новели і 

з'ясувати їх прагматичний потенціал; 

- виявити синергетичні характеристики англомовної новели. 

Об’єктом дослідження є англомовна новела ХІХ–ХХ століть. 

Предмет дослідження – лінгвостилістичний та прагматичний аспекти 

англомовної новели. 

Матеріалом дослідження слугували 119 текстів англомовних новел авторів 

ХІХ–ХХ століть (В. С. Моем, О. Генрі, Ф. С. Фіцджеральд, Дж. Конрад, А. Крісті, 

Е. Хемінгуей, Е. А. По, Ф. О’Коннор, А. Дж. Моррісон, К. Менсфілд, Р. Кіплінг, 

В. Ірвінг, Н. Готорн, Т. Гарді, Г. К. Честертон, Р. Бредбері, Д. Г. Лоуренс та ін.) 

загальним обсягом 2618 сторінок. У процесі дослідження опрацьовано 

3528 текстових одиниць і фрагментів. 

Теоретико-методологічну базу дисертації становлять лінгвістичні концепції 

художнього тексту та дискурсу, присвячені таким проблемам: композиція у 

лінгвостилістичному аспекті (І. Р. Гальперін, О. М. Гончарук, Я. В. Мукатаєва, 

Л. С. Піхтовнікова, І. М. Яремчук, E. Riesel); архітектоніко-мовленнєві та 

композиційно-мовленнєві форми (М. П. Брандес, О. М. Гончарук, С. М. Іваненко, 

В. А. Кухаренко, Л. С. Піхтовнікова, Г. Я. Солганик); стильові риси (М. Н. Кожина, 

Л. С. Піхтовнікова, Е. Г. Різель); лексичні та синтаксичні особливості художнього 

тексту (І. В. Арнольд, Н. Д. Арутюнова, М. П. Брандес, І. Р. Гальперін, 

О. М. Мороховський, Ю. М. Скребнєв); типи висунення як прийоми цілісної 

організації тексту (І. В. Арнольд, В. П. Чередниченко, І. М. Яремчук); прагматичний 

потенціал тексту (І. В. Арнольд, Н. С. Валгіна, А. Ю. Маслова, Л. С. Піхтовнікова, 

І. П. Сусов); синергетична концепція мови, тексту і дискурсу (Т. І. Домброван, 

С. М. Єнікєєва, Р. Г. Піотровський, Л. С. Піхтовнікова). 

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань у роботі 

застосовано комплекс як загальнонаукових методів, так і методів 
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лінгвостилістичного, прагматичного і синергетичного аналізу: метод аналізу 

науково-теоретичних джерел (для висвітлення аспектів зазначеної проблематики), 

метод кількісних підрахунків і графічного відображення (для статистичного 

узагальнення та унаочнення отриманих результатів дослідження), метод 

моделювання тексту (для визначення новели як типу тексту), метод 

контекстуального аналізу (для вивчення особливостей функціонування лексичних і 

синтаксичних засобів експресивності в тексті англомовної новели), системно-

структурний метод (для виокремлення типів англомовної новели за композиційно-

стилістичною структурою), метод аналізу за стильовими рисами (для виявлення 

стильових рис і опису їх реалізації на композиційному, лексичному та 

синтаксичному рівнях тексту), метод діалогічної інтерпретації тексту (для 

встановлення авторських інтенцій, аналізу їх реалізації на різних рівнях тексту і 

з’ясування прагматичного ефекту), системно-синергетичний метод (для визначення 

факторів самоорганізації дискурсу англомовної новели). 

Наукова новизна дисертації визначається об’єктом і предметом дослідження і 

зумовлюється результатами дослідження: 

- здійснено комплексний аналіз лінгвостилістичного та прагматичного аспектів 

англомовної новели з урахуванням синергетичних факторів її організації; 

- розглянуто композиційно-стилістичну структуру англомовної новели за 

формальним, змістовим, формально-змістовим і образно-символічним рівнями 

композиції; 

- запропоновано класифікацію англомовних новел на основі співвідношення 

авторського і чужого мовлення, архітектоніко-мовленнєвих і композиційно-

мовленнєвих форм; 

- розкрито систему стильових рис англомовної новели та їх прагматичне 

навантаження;  

- виокремлено прагматично орієнтовані функції та моделі комунікації 

англомовної новели;  

- досліджено англомовну новелу в аспекті інтертекстуальності;  

- виявлено опозицію нейтральності / експресивності, яка вербалізується у 

вигляді експресивних засобів і прийомів на тлі нейтрального стилю англомовної 

новели;  

- проаналізовано лексичні та синтаксичні особливості англомовної новели; 

- з'ясовано роль типів висунення в організації та зв’язності тексту англомовної 

новели;  

- висвітлено синергетичні характеристики англомовної новели.  

Теоретичне значення дисертації полягає у створенні й обґрунтуванні 

системного підходу до лінгвістичного дослідження англомовної новели. Результати 

дослідження є внеском у розвиток таких галузей і теорій германістики, як типологія 

тексту, лінгвостилістика, прагмастилістика, лінгвосинергетика. Об’єктивно наявну 

єдність лінгвостилістичного і прагматичного аспектів у англомовній новелі 

відображено в засобах наповнення прагматичних чинників стилістичним змістом. У 

синергетичному напрямку висвітлено загальний принцип самоорганізації 

англомовної новели на мовностилістичному рівні.  

Практична цінність отриманих результатів визначається можливістю їх 

використання в лекційних курсах зі стилістики англійської мови (розділи «Стиль та 
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його моделювання в комунікативно-мовленнєвій діяльності», «Лінгвостилістичний 

аналіз художнього тексту», «Мовностилістичні засоби виразності»), у спецкурсах з 

лінгвопрагматики (розділ «Художній текст у комунікативно-прагматичному 

аспекті») та лінгвосинергетики (розділ «Синергетика художнього дискурсу»); 

у навчально-методичній роботі (при укладанні навчальних і методичних посібників); 

у науково-дослідницькій роботі студентів і аспірантів. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки та 

результати дослідження було висвітлено на міжнародних наукових конференціях: 

«Актуальні проблеми філології: мовознавство, перекладознавство та методика 

викладання філологічних дисциплін» (Маріуполь, 2011), «Каразінські читання: 

Людина. Мова. Комунікація» (Харків, 2013), «Мови і світ: дослідження та 

викладання» (Кіровоград, 2013), «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти 

комунікації» (Острог, 2015), «Сучасна філологія: тенденції та пріоритети розвитку» 

(Одеса, 2016), «Іноземна філологія у ХХІ столітті» (Запоріжжя, 2016), «Нове у 

філології сучасного світу» (Львів, 2016); на міжнародних наукових форумах: 

«Сучасна англістика: Традиції. Сьогодення. Перспективи» (Харків, 2011), «Сучасна 

іноземна філологія: дослідницький потенціал» (Харків, 2016); на всеукраїнських 

наукових конференціях: «Германістика у ХХІ столітті: когнітивна, соціо- та 

прагмалінгвістика» (Харків, 2012), «Актуальні питання філології» (Київ, 2014); на 

засіданнях кафедри ділової іноземної мови та перекладу Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» (2011–2017 рр.) і кафедри теорії 

та практики перекладу з англійської мови Запорізького національного університету 

(2016–2017 рр.). 

Публікації. Проблематику дисертаційного дослідження відображено в 

15 одноосібних публікаціях автора, з них 5 публікацій у фахових виданнях України, 

1 зарубіжна публікація, 9 доповідей на конференціях. Загальний обсяг публікацій 

складає 5,15 друкованих аркушів. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списку використаних 

джерел, що налічує 325 позицій, списку джерел ілюстративного матеріалу, що 

включає 33 найменування, та додатку. Загальний обсяг дисертації – 264 сторінки, із 

яких 215 сторінок – основний текст. У дисертації подано 5 рисунків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
У вступі обґрунтовано вибір теми дисертації та її актуальність, сформульовано 

мету та основні завдання роботи, визначено об’єкт і предмет дослідження, окреслено 

лінгвістичні концепції, які становлять теоретико-методологічну базу дослідження, 

відображено наукову новизну, матеріал та методи дослідження, розкрито теоретичне 

та практичне значення отриманих результатів, наведено відомості про апробацію 

положень дисертації. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

англомовної новели» здійснено теоретичне обґрунтування дослідження з 

урахуванням стану дослідженості обраної теми за окремими аспектами, подано 

загальну характеристику новели, висвітлено проблему визначення новели як жанру і 

типу тексту, експліковано визначення англомовної новели як об’єкту лінгвістичного 
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дослідження, окреслено основні положення лінгвопрагматики, визначено підходи до 

вивчення композиції тексту як лінгвостилістичного феномену, описано підхід до 

аналізу тексту за стильовими рисами, розглянуто опозицію нейтральності та 

експресивності як основи аналізу лексико-синтаксичних особливостей англомовної 

новели, продемонстровано методику комплексного дослідження англомовної 

новели. Систематизація результатів наукових студій у вищезазначених напрямках 

стала підґрунтям для дослідження лінгвостилістичних та прагматичних 

характеристик англомовної новели з урахуванням її синергетичної природи. 

У процесі дослідження лінгвостилістичного та прагматичного аспектів 

англомовної новели застосовується системно-структурний підхід, оскільки 

прагматичний потенціал тексту реалізується на всіх його рівнях за допомогою 

різних стилістичних засобів. Лінгвостилістичний напрямок передбачає аналіз 

композиційно-стилістичної структури та лексико-синтаксичних особливостей. 

Композиція розглядається як лінгвостилістичне явище згідно з концепцією, яка 

ґрунтується на єдності та взаємозв’язку змістових і формальних елементів системи, 

що сприяє цілісності тексту та досягненню мети (Е. Г. Різель, Л. С. Піхтовнікова). 

Першим кроком у вивченні лексико-синтаксичних особливостей є з’ясування 

основного лексичного корпусу англомовної новели, який складається переважно з 

автологічної лексики (І. В. Арнольд), тобто стилістично немаркованих слів. 

Наступним кроком є виявлення лексичних і синтаксичних засобів експресивності, 

що функціонують на тлі автологічного, нейтрального стилю.  

Прагматичний напрямок дослідження має на меті визначити та пояснити 

прагматичну спрямованість композиційно-стилістичних і мовностилістичних ознак, 

проаналізувати особливості застосування комунікативних моделей, окреслити 

способи реалізації функцій, встановити прагматичний потенціал кожного складника 

лінгвостилістичного аспекту. Вивчення вищезазначених характеристик органічно 

поєднується із застосуванням синергетичного методу, який передбачає дослідження 

новели як системи, зокрема способів її самоорганізації (Л. С. Піхтовнікова). 

Синергетичний підхід дає можливість охопити текст у всьому його обсязі, 

розглянути структурні та функціональні взаємозв’язки різнорідних компонентів 

самокерованої системи, проаналізувати шляхи досягнення нею цілісності.  

Відзначаємо єдність, взаємозумовлене співіснування лінгвостилістичного, 

прагматичного та синергетичного напрямків дослідження. Поєднання 

лінгвостилістики з прагматикою відбувається в їх взаємодії задля досягнення 

головної мети англомовної новели – здійснення ефекту ошуканого очікування. 

Налаштування на конкретну розв’язку та зміна вектору думки, результатом чого 

стає неочікуваний кінець, досягається за допомогою широкого арсеналу 

стилістичних засобів і прийомів. Узаємозалежність лінгвостилістичного та 

прагматичного аспектів визначається метою англомовної новели як жанру і типу 

тексту. Синергетичний підхід допомагає розкрити механізми самоорганізації 

англомовної новели і дозволяє підбити підсумки здійсненого дослідження. 

У розділі на основі систематизації наукових розвідок, результатів нашого 

дослідження та фактичного матеріалу попередньо подається визначення 

англомовної новели як художнього тексту прозової форми, основу якого складає 

одна незвичайна подія, що розкриває сутність певних суспільних відносин і має 

несподіваний фінал; як складної системи, яка самоорганізується шляхом опозиційної 



6 

 

взаємодії атракторів і репелерів та завдяки зонам біфуркації, що сприяє 

непередбачуваному розвитку сюжету; як окремого типу тексту, який 

характеризується відносною стислістю, концентричністю та однолінійністю сюжету, 

динамізмом мотивів, чіткістю і згорнутістю композиції, інформативністю, 

нейтральністю стилю, автологічністю / експресивністю мовлення, антитезовістю, 

ошуканим очікуванням. 

У другому розділі «Композиційно-стилістична структура англомовної 

новели» висвітлено проблеми, пов’язані з дослідженням композиції. Композиційно-

стилістичну структуру англомовної новели проаналізовано за чотирма рівнями. На 

основі співвідношення авторського і чужого мовлення, архітектоніко-мовленнєвих і 

композиційно-мовленнєвих форм запропоновано класифікацію англомовних новел. 

Виокремлено функції та комунікативні моделі англомовної новели і описано їх 

прагматичну спрямованість. Досліджено англомовну новелу в аспекті 

інтертекстуальності, яка виявляється на образно-символічному рівні композиції. 

У дослідженні під композицією розуміємо систему, утворену на основі 

взаємодії формального, змістового, формально-змістового (Е. Г. Різель) та образно-

символічного (Л. С. Піхтовнікова) рівнів. Зовнішній побудові тексту відповідає 

формальний рівень композиції. Для англомовної новели класичним є поділ на такі 

структурні одиниці: речення, надфразові єдності, фрагменти. Речення, що 

об’єднуються у надфразові єдності, які, в свою чергу, утворюють фрагменти, 

характеризуються певними взаємовідношеннями. Серед поширених типів 

міжреченнєвого зв’язку виокремлено ланцюговий і паралельний зв’язок. Крім цього, 

виявлено поодинокі випадки застосування приєднувального зв’язку. 

Внутрішньою структурою тексту є змістовий рівень, на якому відбувається 

розгортання певної події. Традиційно компонентами змістового рівня англомовної 

новели є: експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація, несподівана розв’язка. 

Зазначені компоненти можуть виступати в різних комбінаціях, а в окремих новелах 

деякі з них можуть бути взагалі відсутніми.  

Формально-змістовий рівень представлено архітектоніко-мовленнєвими і 

композиційно-мовленнєвими формами. В англомовній новелі функціонують такі 

зовнішньо виражені архітектоніко-мовленнєві форми, як монолог, діалог і полілог. 

Поряд із зовнішнім мовленням знаходить своє відображення внутрішнє мовлення, 

яке є невимовленою формою комунікації, це, зокрема, внутрішні монологи, 

аутодіалоги, невеликі вкраплення внутрішнього мовлення.  

У дослідженні композиції важливе місце посідає опозиція «авторське / чуже 

мовлення». Англомовній новелі притаманна значна перевага авторського мовлення 

над чужим. Кількісний підрахунок частоти вживання авторського і чужого мовлення 

можна відтворити в такий спосіб: 1) 85% становлять тексти, основу яких складає 

авторське мовлення, 2) 15% становлять тексти, основу яких складає чуже мовлення.  

Суттєву роль відіграє побудова авторського мовлення: в англомовній новелі 

оповідь ведеться від першої або третьої особи. В першому випадку наратор може 

бути оповідачем-другорядним персонажем, оповідачем-головним персонажем, 

оповідачем-хронікером. У другому випадку наратор –  неперсоніфікований, тобто 

відбувається безособова оповідь. У відсотковому співвідношенні англомовні новели 

з авторським мовленням від першої особи складають 55%, від третьої особи – 45%. 
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Побудову авторського мовлення в англомовній новелі подаємо у вигляді такої 

схеми: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Авторське мовлення в англомовній новелі 

Серед проаналізованих англомовних новел не виявлено текстів, викладених 

тільки авторським мовленням. На тлі авторського мовлення в різних комбінаціях 

представлено три види чужого мовлення: пряма мова (8%), непряма мова (5%), 

невласне-пряма мова (2%).  

Результати дослідження формально-змістового рівня композиції дозволяють 

здійснити класифікацію англомовних новел, вихідним критерієм якої є 

співвідношення авторського і чужого мовлення. Виокремлено наступні типи 

англомовної новели: 1) новели з превалюванням авторського мовлення та 

включенням чужого мовлення, переважно вираженого прямою мовою (70%); 

2) новели з превалюванням авторського мовлення та включенням чужого мовлення, 

переважно вираженого непрямою мовою (15%); 3) новели з превалюванням чужого 

мовлення, вираженого прямою, непрямою та невласне-прямою мовою в різних 

комбінаціях (15%). Запропоновану класифікацію графічно можна представити в 

такій схемі (де АМ – авторське мовлення, ЧМ – чуже мовлення; ПМ – пряма мова, 

НП – непряма мова, НПМ – невласне-пряма мова): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Типи англомовної новели, виокремлені на основі співвідношення авторського 

і чужого мовлення 

Іншим складником формально-змістового рівня композиції є композиційно-

мовленнєві форми – повідомлення, опис і роздум. Зазначені композиційно-

мовленнєві форми функціонують в англомовній новелі в різному поєднанні, проте 

основний корпус тексту складає повідомлення про неординарну життєву подію з 
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неочікуваним кінцем, в яке гармонійно вплітаються повідомлення про переживання, 

настрій персонажів, стан речей. 

На тлі повідомлення реалізуються дві інші композиційно-мовленнєві форми – 

опис і роздум. Опис виявляється переважно в складі авторського монологічного 

мовлення, як-от у новелі “The Romantic Young Lady” В. С. Моема: In those days, forty 

years ago, Seville had not become a prosperous commercial city. It had quiet, white 

streets, paved with cobbles, with a multitude of churches on the belfries of which storks 

built their nests. Bull fighters, students, and loungers sauntered in the Sierpes all day long. 

Life was easy. У зазначеній новелі має місце ретроспективний виклад інформації, 

автор описує як сучасну для змальовуваної події обстановку, так і життя минулих 

років. Таким є опис іспанського міста Севілья в поданому прикладі. В англомовній 

новелі опис представлено у двох різновидах: статичний / динамічний. Статичний 

опис передбачає зображення предметів, осіб, явищ у стані спокою, незмінними, в 

той час як динамічний опис характеризується їх зображенням у русі. Динамічний 

опис є більш поширеним, ніж статичний, і подається у вигляді невеликих вкраплень 

упродовж усього тексту.  

Елементи роздуму наявні здебільшого в експозиції та впродовж розвитку дії 

новели. У досліджуваному типі тексту роздум має нетипову структуру: містить 

певну тезу, іноді супроводжується низкою аргументів, але не має висновків, за 

авторським задумом читач повинен дійти до них самостійно. Так, наприклад, 

починається новела “In a Glass Darkly” А. Крісті: I’ve no explanation for this story. I’ve 

no theories about the why and wherefore of it. It’s just a thing – that happened. Із перших 

рядків детективної новели читач налаштовується на загадкову, незбагненну історію. 

Такий початок заохочує до самостійних пошуків відповідей на питання, що 

виникають у процесі читання, і сприяє логічному мисленню.  

Результати кількісного підрахунку частотності вживання композиційно-

мовленнєвих форм дають змогу виокремити наступні типи англомовної новели: 

1) новели з превалюванням композиційно-мовленнєвої форми «повідомлення» та 

елементами опису і роздуму (73%); 2) новели з превалюванням композиційно-

мовленнєвої форми «повідомлення» та елементами опису (27%). Унаочнення 

побудованої класифікації подано в коловій діаграмі: 

                          

73%
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Новели, які містять 
повідомлення з 
елементами опису і 
роздуму (73%)
Новели, які містять 
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Рис. 3. Типи англомовної новели, виокремлені на основі співвідношення 

композиційно-мовленнєвих форм  

Найвищим рівнем, виявленим у композиційній структурі англомовної новели, є 

образно-символічний, на якому через систему мікрообразів і образів-персонажів 

створюється наддетермінований символічний образ. Цей образ-символ є засобом 

вираження важливих понять та ідей. Такі образи формуються двома способами: 

шляхом детальної авторської характеристики (статичні образи) або безпосередньо в 
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дії (динамічні образи). Своє відображення образи-символи знаходять не в кожній 

англомовній новелі. 

На образно-символічному рівні встановлено інтертекстуальні зв'язки між 

англомовною новелою та іншими художніми текстами, представлені цитатами, 

ремінісценціями, алюзіями. Інтертекстуальність полягає в діалогічній взаємодії 

текстів, при якій змінюються суб'єкти мовлення, підвищується імплікаційний та 

модальний потенціал тексту, і сам текст стає ланкою в загальному ланцюгу 

культурного спілкування людства. Виявлено випадки запозичення авторами новел 

окремих образів, мотивів, стилістичних прийомів із інших текстів, а також 

покликання на предмети мистецтва. В англомовній новелі шляхом виходу тексту за 

власні межі актуалізуються певні образи, які несуть свій ініціальний смисл або 

виконують відмінні, непередбачувані ролі в новому контексті.  

Продемонструємо явище інтертекстуальності на прикладі новели “The Ant and 

the Grasshopper” В. С. Моема. Назва зазначеної новели є цитатною, оскільки серед 

творчого здобутку Ж. де Лафонтена є байка “La Cigale et la Fourmi” («Коник і 

мураха»), сюжет якої запозичено в Езопа. Усвідомлення взаємозв’язку цих творів 

розкриває головну ідею новели, розуміння якої зумовлено культурою та змістом 

тезауруса реципієнта. Цитатність деяких заголовків потребує інтерпретації, тому за 

відсутності епіграфа на початку новели автор подає коментар, як-от: When I was a 

very small boy I was made to learn by heart certain of the fables of La Fontaine, and the 

moral of each was carefully explained to me. Among those I learnt was “The Ant and the 

Grasshopper”, which is devised to bring home to the young the useful lesson that in an 

imperfect world industry is rewarded and giddiness punished.  

Завдяки явищу інтертекстуальності створюється багатоплановість англомовної 

новели, розширюються асоціативні зв'язки, розкривається глибинний смисл або 

переоцінюються деякі поняття. Крім міжтекстової взаємодії, відбувається діалог між 

адресантом і адресатом, через який здійснюється прагматичний вплив. Наявність 

інтертекстуальних зв'язків є підставою вважати англомовну новелу синергетичною 

системою на основі її відкритості та дисипативності. 

Прагматична спрямованість окреслених рівнів композиції забезпечується 

інтенціями автора, від яких залежить вибір тематичної спрямованості сюжету, 

зовнішньої побудови тексту, форм мовлення та стильових рис новели. Прагматика 

тексту англомовної новели визначається певними функціями: 

1) інформаційною, наприклад: They were simply little tablets of trinitrin. … It 

lowers the blood-pressure. It relieves the arterial tension. It is given for some forms of 

heart trouble – angina (“The Chocolate Box”, А. Крісті);  

2) комунікативною, наприклад: Let me tell you about the very rich. They are 

different from you and me. They possess and enjoy early, and it does something to them, 

makes them soft where we are hard, and cynical where we are trustful, in a way that, 

unless you were born rich, it is very difficult to understand. They think, deep in their 

hearts, that they are better than we are because we had to discover the compensations and 

refuges of life for ourselves (“The Rich Boy”, С. Фіцджеральд); 

3) естетичною, наприклад: For a moment the two men, instinctively understanding 

each other’s air of possession, looked at each other with that curious cold generosity 

which is the soul of rivalry (“The Invisible Man”, Г. К. Честертон); 
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4) оцінною, наприклад: Sometimes I wake now in the silence of the Moon, and wish 

that the dream could last a few seconds longer – so that I could look just once more into 

those luminous brown eyes, full of unselfish devotion and love that I could find nowhere 

else on this or on any other world (“Dog Star”, А. Ч. Кларк); 

5) фатичною, наприклад: Will it tire you to be told again that Aileen was beautiful? 

Had she donned a few hundred dollars’ worth of clothes and joined the Easter parade, and 

had you seen her, you would have hastened to say so yourself (“The Brief Debut of Tildy”, 

О. Генрі);  

6) емотивною, наприклад: My original soul seemed at once to take its flight from 

my body, and a more than fiendish malevolence, gin-nurtured, thrilled every fibre of my 

frame. I took from my waistcoat-pocket a penknife, opened it, grasped the poor beast by 

the throat, and deliberately cut one of its eyes from the socket! I blush, I burn, I shudder, 

while I pen the damnable atrocity (“The Black Cat”, Е. А. По).  

Прагматичні функції англомовної новели реалізуються в сукупності, 

полегшуючи процес декодування повідомлення, інтерпретації тексту, визначення 

модальної оцінки об’єктів і ситуацій, сприяючи інформативності та естетичній 

значущості тексту, а також підсилюючи вплив на реципієнта. Перелік функцій не  

завершеним, а їх розмежування – умовне. 

Спостерігається тенденція до реалізації певних функцій у різних 

комунікативних моделях. Інформаційна функція реалізується в інформаційно-

кодовій моделі; комунікативна – в інференційній моделі; естетична, оцінна, фатична 

та емотивна – в  інтеракційній моделі. Виявлено також тісний зв'язок між моделями 

комунікації та композиційними рівнями англомовної новели. На змістовому рівні 

функціонує інформаційно-кодова модель, через яку передається експліцитний смисл 

змальовуваної події. На цьому ж рівні композиції використовується інференційна 

модель, в якій демонструються інтенції автора. На образно-символічному рівні через 

інтеракційну модель розкривається глибинний смисл новели. Загалом у процесі 

непрямого спілкування автора й читача відбувається зміна моделей комунікації, в 

яких реалізуються різні функції. Комунікативні моделі та прагматичні функції 

англомовної новели не існують без мовної та мовленнєвої реалізації, яка досягається 

за допомогою мовностилістичних засобів. 

У третьому розділі «Лексико-синтаксичні особливості англомовної новели 

в прагмастилістичному аспекті» розглянуто нейтральну та стилістично забарвлену 

лексику, проаналізовано лексичні та синтаксичні засоби вираження експресивності, 

а також досліджено їх прагматичний потенціал. Виявлено три типи висунення 

англомовної новели – конвергенцію, зчеплення та ошукане очікування – і визначено 

їх роль у цілісній організації та зв’язності тексту. Висвітлено синергетичні 

параметри англомовної новели, а саме розглянуто фактори, що беруть участь у 

процесі самоорганізації дискурсу англомовної новели.    

Методика аналізу мовностилістичних засобів англомовної новели 

забезпечується опозицією стильових рис «нейтральність / експресивність». 

Переважальним мовним стилем англомовної новели є автологічний, який сприяє 

стислості сюжету, відсутності зайвих подробиць у діях персонажів, зосередженості 

читача на головній ідеї, більш легкому і швидкому сприйняттю інформації 

адресатом. Нейтральні лексичні одиниці зумовлюють навмисну простоту і є 
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підґрунтям для реалізації засобів виразності. Завдяки опозиції автологічного стилю і 

виразних засобів створюється контраст, що надає тексту ще більшої експресивності. 

Крім нейтральної лексики, в англомовній новелі вживаються слова інших 

лексичних прошарків: терміни (наприклад, physiology, suspect, penalty); поетизми 

(наприклад, heavens у значенні sky, cease у значенні stop, vanish у значенні 

disappear); архаїзми (наприклад, lad у значенні boy, parlour у значенні sitting room, 

thee у значенні you); варваризми (наприклад, chic у значенні stylish, tete-a-tete у 

значенні face-to-face, basta у значенні enough або stop); сленгізми (наприклад, chips у 

значенні money, bastard у значенні mean person); жаргонізми (наприклад, skivvy у 

значенні maid of all work); діалектизми (наприклад, Cockney English: ‘anging замість 

hanging, speakin’ замість speaking; the dialect of the people of Newfoundland: pr’y 

замість pray); вульгаризми (наприклад, damn, beast, devil). Такі стилістично 

піднесені або знижені стосовно нейтральної домінанти слова функціонують у 

чужому мовленні, а нейтральні – в авторському  мовленні.  

Експресивність англомовної новели досягається за допомогою різноманітних 

засобів і прийомів як на лексичному, так і на синтаксичному рівнях тексту. 

Найпоширенішими лексичними засобами експресивності є епітет, порівняння, 

метафора і метонімія. Основна функція епітета полягає в наданні авторської 

характеристики та оцінки явищ, осіб, предметів і формуванні в читача певного 

ставлення до означуваного. Виявлені в англомовній новелі епітети поділено на дві 

групи відповідно до критеріїв їх виокремлення: за семантичним значенням 

(тавтологічні, пояснювальні, метафоричні) і за структурною організацією (прості, 

складні, фразові). Найбільш уживаними є пояснювальні епітети (My second mate was 

a round-cheeked, silent young man, grave beyond his tears, I thought; but as our eyes 

happened to meet I detected a slight quiver on his lips (“The Secret Sharer”, Дж. Конрад), 

прості епітети (He threw the book from him with a dramatic gesture (“The Double Clue”, 

А. Крісті) і складні епітети (Sloping, dank, winter-dark fields stretched away on the open 

sides (“The Horse Dealer’s Daughter”, Д. Г. Лоуренс). Функціонування епітетів 

спостерігається в усіх композиційно-мовленнєвих формах, з переважанням в описі. 

Порівняння є продуктивним образотвірним засобом, який посилює 

експресивність тексту, актуалізує розумову діяльність і розвиває уяву адресата. В 

англомовній новелі порівняння виражається одним складним словом (Her 

businesslike eye rested for an instant upon the disappearing form of Mr. Kelley (“The Gold 

that Glittered”, О. Генрі) або порівняльним зворотом (The river, the forest, all the great 

land throbbing with life, were like a great emptiness (“An Outpost of Progress”, 

Дж. Конрад). Порівняльний зворот, який приєднується до простого або 

складнопідрядного речення за допомогою сполучника чи дієслова з відповідним 

значенням, є найрозповсюдженішим способом зіставлення в англомовній новелі. 

Серед експресивних лексичних засобів англомовної новели важливе місце 

посідає метафора, яка розвиває в читача асоціативне мислення і слугує основою 

естетичної значущості тексту (The shopman, in some dim cavern of his mind, may have 

dared to think so too (“A Cup of Tea”, К. Менсфілд). Англомовна новела містить 

мовну і художню метафору, просту і розгорнуту метафору, гіперболу і літоту, а 

також уособлення, антропоморфізм, зооморфізм і уречевлення. 

Естетичну цінність англомовної новели підсилює також метонімія – засіб, який 

ґрунтується на зіставленні порівнюваних об’єктів за принципом суміжності (But as 
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Miss Brill wondered, the ermine toque turned, raised her hand as though she’d seen 

someone else, much nicer, just over there, and pattered away (“Miss Brill”, К. Менсфілд). 

У текстах новел метонімія реалізується в трьох різновидах: синекдоха, перифраз, 

евфемізм.  

Англомовна новела характеризується використанням не лише лексичних 

засобів вираження експресивності, але й синтаксичних засобів, які посилюють 

загальну експресивність тексту. Система синтаксично-стилістичних засобів і 

прийомів сприяє вираженню додаткового змісту, який не формується прямими 

лексичними засобами. У результаті проведеного аналізу в англомовній новелі 

виявлено дві групи стилістичних засобів синтаксичного рівня (відповідно до 

класифікації О. М. Мороховського): 1) синтаксичні засоби виразності, 

2) синтаксичні стилістичні прийоми експресивності. 

Синтаксичні засоби виразності охоплюють редуковані моделі речень (еліпсис, 

замовчування, номінативне речення, асиндетон), розширені моделі речень (повтор, 

перелічування, тавтологія, полісиндетон, емфатична і вставна конструкції), моделі 

речень із нетрадиційним порядком розташування компонентів (інверсія, 

дистантність, відокремлення). 

Група синтаксичних засобів виразності, заснованих на редукції, є 

найхарактернішою для англомовної новели, якій властива стислість викладу 

інформації. На першому місці за вживаністю знаходиться еліпсис (“She wouldn’t’t 

stay at home for a million bucks,” June Star said. “Afraid she’d miss something. She has 

to go everywhere we go” (“A Good Man Is Hard to Find”,  Ф. О’Коннор); на другому – 

замовчування (“My large box is at the station,” I said coldly, buttoning my gloves. 

Madame started. “You have more luggage … Then you intend to make a long stay in 

Bruges, perhaps?” (“Being a Truthful Adventure”, К. Менсфілд) та номінативне 

речення (The major held the photograph with his good hand and looked at it very 

carefully. “A wound?” he asked. “An industrial accident,” the doctor said (“In Another 

Country”, Е. Хемінгуей); на третьому – асиндетон (If he lost it in the woods, it would be 

lost for good; it was going for the bushes on the other side (“The Turkey”, Ф. О’Коннор).  

З-поміж моделей речень, заснованих на експансії, найпоширенішим явищем є 

повтор, який допомагає читачеві усвідомити глибинний смисл тексту. Серед 

різновидів повтору, які вживаються в англомовній новелі, виокремлено: простий 

контактний повтор (They digged and digged, but in vain (“Legend of the Arabian 

Astrologer”, В. Ірвінг), розширений повтор (There was a look in his eyes, blue eyes they 

were and rather small, that I couldn’t understand, and his face gave you the feeling that he 

was going to cry (“The End of the Flight”, В. С. Моем), кільцевий повтор (He hadn’t 

looked at the nigger yet; all the way up the stairs, he hadn’t looked at the nigger (“The 

Geranium”, Ф. О’Коннор), повтор-підхоплення (They did not know any of the people 

they passed on the stairs on their way to and from their room. Their room was on the 

second floor facing sea (“Cat in the Rain”, Е. Хемінгуей), синтаксичний повтор (There 

was a pontoon bridge across the river and carts, trucks, and men, women and children 

were crossing it (“The Old Man at the Bridge”, Е. Хемінгуей), синонімічний повтор 

(The children began to yell and scream that they wanted to see the house with the secret 

panel (“A Good Man Is Hard to Find”, Ф. О’Коннор).  

Серед моделей речень із зміненим порядком слів превалюює інверсія, а саме: 

1) речення, в якому початкову позицію займає обставина місця і присудок передує 
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підмету (In one corner stood a huge bag of wool ready to be spun (“The Legend of Sleepy 

Hollow”, В. Ірвінг), 2) речення, в якому початкову позицію займає обставина часу і 

присудок передує підмету (Now there arose a second reason for squeezing into an 

already overcrowded church (“A Changed Man”, Т. Гарді), 3) речення, в якому 

початкову позицію займає прямий додаток (Laudanum and morphine I had 

occasionally used, and about them should have had no reason to hesitate. (“Life in 

Death”, Е. А. По), 4) речення, в якому початкову позицію займає іменна частина 

складеного іменного присудка, виражена прикметником (Yet attractive her face 

unquestionably was, and not at all sickly (“The Son’s Veto”, Т. Гарді), 5) речення, в 

якому початкову позицію займає частина складеного дієслівного присудка, 

виражена інфінітивом або герундієм (“Go I must,” I said so firmly that my soul felt 

imperative marching orders, stimulated by the belfry (“Being a Truthful Adventure”, 

К. Менсфілд). 

Синтаксичні засоби виразності характеризуються парадигматичними 

відношеннями, оскільки в центрі уваги постають відхилення від традиційної моделі 

в межах одного речення. Синтаксичні стилістичні прийоми експресивності, навпаки, 

відображають синтагматичні відношення між компонентами певної множини 

речень. До їх складу входять прийоми, засновані на формальних і смислових 

взаємодіях кількох синтаксичних конструкцій у певному контексті; прийоми, 

засновані на транспозиції значення синтаксичної конструкції в певному контексті; 

прийоми, засновані на транспозиції значення способу граматичного зв’язку між 

компонентами синтаксичної конструкції або між синтаксичними конструкціями.  

Аналіз матеріалу дослідження показав, що в англомовній новелі майже в 

однаковій кількості функціонують такі прийоми експресивного синтаксису: 

паралелізм (Close, but without touching; for it was not advisable to come in contact with 

objects of any form whatever floating casually about. Close, but without stopping or even 

diminishing speed; for in those times it was not prudent to linger on any particular spot, 

even for a moment (“The Tale”, Дж. Конрад), анафора (At times he was lost in thought, 

and at times there was a perturbed and restless wandering of the eye that bespoke a mind 

but ill at ease, (“The Spectre Bridegroom”, В. Ірвінг), епіфора (“We never have seen a 

house with a secret panel!” June Star shrieked. “Let’s go to the house with the secret 

panel! Hey Pop, can’t we go see the house with the secret panel!” (“A Good Man Is Hard 

to Find”, Ф. О’Коннор), хіазм (And she told him, well, she loved him even if he didn’t 

love her and he was her boy anyway and so was Ruller (“The Turkey”, Ф. О’Коннор), 

риторичне питання (It was the First of the Barons with the black bag and an umbrella. 

Was I mad? Was I sane? He was asking me to share the latter (“The Baron”, 

К. Менсфілд). 

Попри той факт, що всі лексичні й синтаксичні стилістичні засоби і прийоми 

індивідуально несуть великий експресивний потенціал і здійснюють істотний 

прагматичний вплив на адресата, більший ефект досягається завдяки їх 

функціюванню в системі на рівні всього тексту, що скеровує вектор дослідження у 

напрямок вивчення типів висунення (І. В. Арнольд). Важливу роль в організації 

тексту англомовної новели відіграють такі типи висунення, як конвергенція, 

зчеплення та ошукане очікування. Вони забезпечують зв’язність і цілісність тексту, 

встановлюють зв’язки між різними частинами тексту, полегшують процес 

декодування тексту реципієнтом, мають безперечну експресивну потужність і 
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прагматичну настанову. Спостерігається тенденція до комбінаторного 

функціювання типів висунення в достатньо стислих відрізках тексту (надфразових 

єдностях, фрагментах) англомовної новели. Шляхом взаємодії всіх складників 

єдиної цілісної системи цей феномен призводить до ще помітнішого прагматичного 

ефекту згідно з метою англомовної новели. 

На основі аналізу мовного стилю, лексичного складу та засобів і прийомів 

експресивності, визначено, що однією із головних стильових рис англомовної 

новели є антитезовість, яка породжується завдяки опозиції 

«нейтральність / експресивність». Антитезовість англомовної новели проявляється 

на всіх композиційних рівнях, здебільшого на формально-змістовому й образно-

символічному. Наприклад, новела “Life in Death” Е. А. По уже в назві містить цю 

стилістичну фігуру, яка відбиває моральну проблематику сюжету. Розв’язка новели 

включає в себе аутодіалог персонажа, який розкриває смисл художнього тексту за 

допомогою прийому антитези: “This is indeed Life itself!” turned suddenly round to his 

beloved – who was dead. The painter then added – “But is this indeed Death?” (“Life in 

Death”, Е. А. По). Відтак спостерігається протиставлення життя, за яке бореться 

головний персонаж, і смерті, з якою він протиборствує. Новела “Life in Death” має 

рамкову конструкцію, тобто оповідання в оповіданні. Наведений уривок тексту 

міститься саме в історії, яка повідомляється в межах новели. Хоча ця історія є 

другорядною, вона допомагає розкрити зміст новели, оскільки її сюжетна лінія 

також ґрунтується на антитезі «життя / смерть».      

Узаємодію всіх стилістичних засобів і прийомів експресивності, які в 

англомовній новелі поєднуються в трьох типах висунення, можна схематично 

представити так: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Система засобів експресивності в англомовній новелі 
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Системний аналіз уможливлюється лише за рахунок вивчення різних аспектів у 

комплексі. Системну єдність дослідження англомовної новели складають 

лінгвостилістичний та прагматичний аспекти. Прагматичний ракурс дослідження 

забезпечується цілями, інтенціями, настановами адресанта, який має на меті 

передати певний сигнал і здійснити вплив на адресата через текст англомовної 

новели. Моделі комунікативних процесів, прагматичні функції потребують мовного 

і мовленнєвого забезпечення, що здійснюється у формі мовностилістичних засобів. 

Існує досить стійка кореляція між прагматикою і стилістичними засобами для 

досягнення цілей англомовної новели. Саме це дає підставу для розгляду 

англомовної новели як окремого типу тексту в об’єднаному прагмастилістичному 

аспекті.  

Поєднання прагмастилістичних характеристик із концепцією самоорганізації 

дозволяє вважати англомовну новелу синергетичною системою завдяки низці 

параметрів: 1) самоорганізація (здатність змінювати свої функції, структуру, цілі, 

пристосовуватися до навколишнього середовища), 2) відкритість і дисипативність 

(здатність обмінюватися інформацією в межах своєї конструкції та поза її межами – 

з реципієнтом, мати інтертекстуальні зв'язки, а також еволюціонувати), 

3) ієрархічність (наявність різних рівнів самоуправління: формального, змістового, 

формально-змістового і образно-символічного рівнів композиції), 4) нелінійний 

розвиток (сюжетна і композиційна нелінійність тексту – явище ретроспекції), 

5) біфуркація (непередбачуваний нерівноважний стан, багатоваріативність шляхів 

розвитку сюжету, розгалуження смислу внаслідок певного протиріччя), 6) наявність 

атракторів і репелерів (атрактори: очікування соціуму, індивідуальний стиль автора, 

його інтенції та засоби їх реалізації (композиційно-стилістична структура, 

мовностилістичні засоби, ідейно-образний зміст); репелери: традиції жанру, обсяг 

тексту, норми викладу інформації), 7) поляризація (опозиція 

«нейтральність / експресивність»).       

 

ВИСНОВКИ 

 
Пропоновану дисертаційну працю виконано в руслі провідних напрямків 

сучасної лінгвістичної науки, для якої характерними є функціоналізм, 

антропоцентризм, експланаторність і експансіонізм. Основою дослідження 

англомовної новели слугував комплексний підхід, що передбачав виявлення й аналіз 

лінгвостилістичних та прагматичних характеристик англомовної новели з 

урахуванням її синергетичної природи. В результаті проведеного дослідження 

доходимо таких висновків. 

Англомовна новела визначається як окремий тип художнього тексту прозової 

форми, основу якого складає одна незвичайна подія, що розкриває сутність певного 

боку суспільних відносин і має несподіваний фінал, і який характеризується такими 

стильовими рисами: відносною стислістю, концентричністю і однолінійністю 

сюжету, динамізмом мотивів, чіткістю і згорнутістю композиції, інформативністю, 

нейтральністю стилю, автологічністю / експресивністю мовлення, антитезовістю, 

ефектом ошуканого очікування. 

Композиційно-стилістична структура англомовної новели формується шляхом 

взаємодії формального, змістового, формально-змістового та образно-символічного 
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рівнів. За результатами аналізу формально-змістового рівня композиції створено 

класифікації англомовних новел. Їхні типи виокремлено, по-перше, на основі 

співвідношення авторського і чужого мовлення: 1) новели з превалюванням 

авторського мовлення над чужим (85%), 2) новели з превалюванням чужого 

мовлення над авторським (15%); по-друге, на основі співвідношення композиційно-

мовленнєвих форм: 1) новели, які містять повідомлення з елементами опису та 

роздуму (73%), 2) новели, які містять повідомлення з елементами опису (27%). 

Базовими прагматичними функціями англомовної новели є такі: інформаційна, 

комунікативна, естетична, оцінна, фатична та емотивна. Вони реалізуються в трьох 

комунікативних моделях: інформаційно-кодовій, інференційній, інтеракційній. 

Інформаційна функція реалізується в інформаційно-кодовій моделі, комунікативна – 

в інференційній моделі, естетична, оцінна, фатична та емотивна – в  інтеракційній 

моделі. Спостерігається тісний зв'язок між зазначеними комунікативними моделями 

та композиційними рівнями англомовної новели. На змістовому рівні функціонує 

інформаційно-кодова модель, через яку передається експліцитно виражений смисл 

змальовуваної події. На цьому ж рівні композиції використовується інференційна 

модель, в якій демонструються інтенції автора. На образно-символічному рівні через 

інтеракційну модель розкривається глибинний смисл новели. Загалом у процесі 

непрямого спілкування автора і читача відбувається зміна моделей комунікації, в 

яких реалізуються різні функції. 

Англомовна новела характеризується наявністю інтертекстуальних зв’язків, які 

знаходять своє відображення в різноманітних цитатах, ремінісценціях, алюзіях. 

Явище інтертекстуальності проявляється, насамперед, на образно-символічному 

композиційному рівні англомовної новели у формі запозичень образів і мотивів з 

інших художніх текстів або покликань на певні предмети мистецтва. 

Інтертекстуальність сприяє усвідомленню імпліцитного смислу, осягненню 

глибоких символічних образів, а також – збереженню культурних традицій. 

Англомовна новела характеризується переважним нейтральним мовним стилем, 

який являє собою основу для функціювання стилістично маркованих елементів, що 

створює контраст і сприяє більшій експресивності тексту. Серед основних 

лексичних засобів експресивності англомовної новели виокремлено епітет, 

порівняння, метафору, метонімію. Головні синтаксичні засоби експресивності 

поділяються на дві групи: синтаксичні засоби виразності (еліпсис, замовчування, 

номінативне речення, асиндетон; повтор, перелічування, тавтологія, полісиндетон, 

емфатична конструкція, вставна конструкція; інверсія, дистантність, відокремлення), 

синтаксичні стилістичні прийоми експресивності (паралелізм, анафора, епіфора, 

хіазм, риторичне питання). 

Типи висунення англомовної новели (конвергенція, зчеплення, ошукане 

очікування) відіграють важливу роль в організації, зв’язності та цілісності тексту; 

сприяють реалізації експресивності, функціюючи в різних надфразових єдностях, 

фрагментах або нашаровуючись один на одного; щільно взаємодіють у межах 

одного тексту, виконуючи єдину прагматичну функцію, яка поєднує в собі всі 

вищезазначені функції. 

Англомовна новела є складною системою, яка самоорганізується шляхом 

опозиційної взаємодії атракторів і репелерів та завдяки наявності зони біфуркації, 

що сприяє непередбачуваному розвиткові сюжету. Серед інших параметрів, які 
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характеризують англомовну новелу як синергетичну систему, виявлено відкритість, 

дисипативність, ієрархічність, нелінійність, поляризацію. 

Напрями подальшого дослідження вбачаємо в поглибленому вивченні 

синергізму англомовної новели на основі отриманих у дисертації результатів. 

Перспективним також є дослідження стилю англомовної новели в діахронії з 

синергетичної точки зору; ідіостилю окремих британських і американських авторів 

новел у єдності лінгвостилістичного, прагматичного та синергетичного аспектів; 

інтертекстуальності як синергетичного феномену; лінгвокогнітивних характеристик 

англомовної новели, зокрема текстових концептів.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Сухова А. В. Англомовна новела (ХІХ–ХХ ст.): лінгвостилістичний та 

прагматичний аспекти. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний університет. 

– Запоріжжя, 2017.   

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню лінгвостилістичного та 

прагматичного аспектів англомовної новели з урахуванням її синергетичного 

потенціалу. В роботі здійснено аналіз композиційно-стилістичної структури 

англомовної новели за чотирма рівнями: формальним, змістовим, формально-

змістовим, образно-символічним. Запропоновано класифікацію англомовних новел 

на основі співвідношення авторського і чужого мовлення, архітектоніко-

мовленнєвих і композиційно-мовленнєвих форм. Розкрито систему стильових рис 

англомовної новели і проаналізовано їх мовленнєву реалізацію на лексичному та 

синтаксичному рівнях. Виокремлено прагматичні функції та комунікативні моделі,  

встановлено їх взаємозумовленість і взаємозв’язок. На образно-символічному рівні 

композиції ідентифіковано інтертекстуальні зв'язки англомовної новели, що 
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сприяють відкритості зазначеного типу тексту як синергетичної системи. Виявлено 

опозицію нейтральності / експресивності, яка вербалізується у вигляді експресивних 

засобів і прийомів на тлі нейтрального стилю англомовної новели. З’ясовано роль 

типів висунення в організації, цілісності та зв’язності тексту англомовної новели, а 

також висвітлено її синергетичні характеристики як системи, що самоорганізується.      

Ключові слова: англомовна новела, композиційно-стилістична структура, 

стильова риса, прагматична функція, комунікативна модель, інтертекстуальність, 

нейтральний стиль, експресивність, типи висунення, синергетична система. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Сухова А. В. Англоязычная новелла (ХІХ–ХХ вв.): лингвостилистический 

и прагматический аспекты. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский национальный 

университет. – Запорожье, 2017. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию лингвостилистического и 

прагматического аспектов англоязычной новеллы с учетом ее синергетического 

потенциала. В работе осуществлен анализ композиционно-стилистической 

структуры англоязычной новеллы по четырем уровням: формальному, 

содержательному, формально-содержательному, образно-символическому. 

Предложена классификация англоязычных новелл на основе соотношения авторской 

и чужой речи, архитектонико-речевых и композиционно-речевых форм. Раскрыта 

система стилевых черт англоязычной новеллы и проанализирована их речевая 

реализация на лексическом и синтаксическом уровнях. Выявлены прагматические 

функции и коммуникативные модели, установлена их взаимообусловленность и 

взаимосвязь. На образно-символическом уровне композиции идентифицированы 

интертекстуальные связи англоязычной новеллы, которые способствуют открытости 

указанного типа текста как синергетической системы. Обнаружена оппозиция 

нейтральности / экспрессивности, которая вербализируется в форме экспрессивных 

средств и приемов на фоне нейтрального стиля англоязычной новеллы. Определена 

роль типов выдвижения в организации, целостности и связности текста 

англоязычной новеллы, а также отображены ее синергетические характеристики как 

системы, которая самоорганизуется.   

Ключевые слова: англоязычная новелла, композиционно-стилистическая 

структура, стилевая черта, прагматическая функция, коммуникативная модель, 

интертекстуальность, нейтральный стиль, экспрессивность, типы выдвижения, 

синергетическая система. 

 

SUMMARY 

 

Sukhova A. V. English-Language Short Story (XIX–XX Centuries): 

Linguostylistic and Pragmatic Aspects. – Manuscript. 
Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Speciality 10.02.04 – 

Germanic Languages. – Zaporizhzhia National University. – Zaporizhzhia, 2017.  
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This dissertation presents the comprehensive study of linguostylistic and pragmatic 

aspects of the English-language short story including its synergetic potential. The paper 

focuses on the analysis of the compositional-stylistic structure as well as lexical and 

syntactical features of the English-language short story. The composition has been 

considered as a linguostylistic phenomenon comprising four levels: formal level, content 

level, formal-content level and figurative-symbolic level. In accordance with the formal 

level of the composition, the English-language short story is composed of sentences, 

supra-phrasal units and fragments. On the content level of the composition, the 

Anglophone short story is divided into such elements as exposition, rising action, 

development, climax and unexpected resolution. The formal-content level of the 

composition consists of architectonic speech forms and compositional speech forms. On 

the figurative-symbolic level of the composition, some English-language short stories are 

characterized by availability of certain symbolic images that can be either static or 

dynamic. All these compositional components closely interact and complement each other. 

The classification of the English-language short stories has been made on the basis of the 

ratio of author’s and reported speech, architectonic and compositional speech forms.  

Style features of the English-language short story have been revealed, and their 

speech realization on the lexical and syntactical levels has been analyzed. 

Interconditionality and interaction between pragmatic functions (informational, 

communicative, aesthetic, evaluative, phatic and emotive functions) and communication 

models (informational-code, inferential and interactional models of communication) have 

been studied. Certain connection of the stated communication models with the 

compositional levels has also been detected. On the figurative-symbolic level of the 

composition, intertextual links between the English-language short stories and other fiction 

texts or works of art have been discovered that promote openness of the mentioned text 

type as a synergetic system.    

Special attention has been paid to the study of ‘neutrality vs expressiveness’. The 

research has shown that the English-language short story is characterized by the 

prevalence of neutral style, however it does not mean that this type of text lacks 

expressiveness. Both lexical and syntactical expressive means are represented on the 

compositional levels of the English-language short story and have pragmatic potential with 

the help of which an addressee is influenced in a particular way. The dissertation 

represents the results of the analysis of expressive means functioning in three types of 

foregrounding (convergence, coupling and defeated expectancy) which contribute to 

integrity and coherence of the text.  

The English-language short story has been proved to be a synergetic system self-

organizing through interaction of attractors and repellers and due to availability of the 

bifurcation zone leading to unexpected plot development. Among other parameters of the 

English-language short story as a self-organizing system there are openness, dissipativity, 

hierarchy, non-linearity and polarization.      

Key words: English-language short story, compositional-stylistic structure, style 

feature, pragmatic function, communication model, intertextuality, neutral style, 

expressiveness, types of foregrounding, synergetic system. 
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