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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Дослідження функційної структури контексту набуває все більшої 

популярності в широкому спектрі не лише мовознавчих дисциплін (комунікативній 

лінгвістиці, когнітивній лінгвістиці, психолінгвістиці, соціолінгвістиці, стилістиці, 

лексикології), а й низці інших галузей знань (соціальній психології, етнографії, 

філософії, релігієзнавстві, історії, комп’ютерних та природничих науках). 

Результатом наукового синтезу у вивченні контексту стало виникнення течії 

контекстуалізму, скерованої на розроблення інтегрованої теорії контексту. 

Сучасна антропоцентрична наукова парадигма зорієнтована на студіювання 

контексту як особливого багатоаспектного феномена та доволі складного об’єкта 

для наукового аналізу (Ф.С. Бацевич, Г. Браун, Дж. Вершуерен, Ч. Гудвін,               

А. Дюранті, М.Л. Макаров, В.Я. Миркін, О.О. Селіванова, Т. Слама-Казаку,          

Дж. Томас, Дж. Фірс). Досить перспективним вектором у вивченні контексту стало 

фундаментальне переосмислення цього явища в когнітивній лінгвістиці                  

(Дж. Гамперц, Т.А. ван Дейк, Н.К. Кравченко, Р. Ленекер, О.І. Морозова), де 

контекст розглядають як особливе ментальне утворення, згенероване 

комунікативними партнерами, що динамічно функціонує в процесі їх 

комунікативної взаємодії. 

Дослідження контексту в органічному зв’язку з тематичним об’єктом 

комунікації – предметом думки мовця, або топіком, уможливлює розкриття його 

когнітивної структури, функційних особливостей, а також вивчення специфіки 

реалізації контекстуальних операцій. Зумовленість предмета думки мовця 

контекстуальними умовами здійснення комунікації визначає його 

контекстуальність, що реалізується в операціях контекстуалізації, 

реконтекстуалізації та деконтекстуалізації. Кожен із названих процесів має свої 

комунікативні фактори та лінгвальні засоби, що перебувають у фокусі нашої уваги.  

 Актуальність наукової роботи визначає відповідність її проблематики 

провідній у сучасній лінгвістиці когнітивно-комунікативній парадигмі, а також 

недостатність вивчення контексту як ментального утворення у вітчизняній 

лінгвістиці й необхідність дослідження комунікативних особливостей реалізації 

контекстуальності предмета думки мовця в англомовному художньому дискурсі. 

 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано в межах наукової теми кафедри англійської філології 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки «Семантичні, 

соціолінгвістичні та прагматичні особливості мовних одиниць», затверджену 

вченою радою Волинського державного університету імені Лесі Українки (номер 

державної реєстрації 0197V004982). Тему дисертації затверджено вченою радою 

Волинського національного університету імені Лесі Українки (протокол № 6 від 

31.01.2008 р.) та уточнено вченою радою Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки (протокол    № 3 від 23.02.2017 р.). 

 Мета дисертаційної праці полягає в моделюванні структури контексту й 

виявленні особливостей реалізації контекстуальності в сучасному англомовному 
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художньому дискурсі. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких 

завдань: 

 розробити методологічний і методичний алгоритм дослідження; 

 змоделювати структуру контексту як ментальної репрезентації 

комунікативної ситуації; 

 встановити функційні властивості контекстуальних моделей; 

 розглянути динаміку взаємодії контекстуальних моделей комунікантів; 

 виявити комунікативні фактори контекстуалізації, реконтекстуалізації та 

деконтекстуалізації предмета думки мовця; 

 проаналізувати лінгвальні засоби контекстуальних операцій щодо предмета 

думки мовця. 

Об’єктом дослідження є контекстуальність, яка реалізується в операціях 

контекстуалізації, реконтекстуалізації та деконтекстуалізації предмета думки мовця 

в сучасному англомовному художньому дискурсі. 

Предмет дослідження   становлять комунікативні фактори контекстуалізації, 

реконтекстуалізації та деконтекстуалізації предмета думки мовця та лінгвальні 

засоби цих контекстуальних операцій. 

Матеріалом дослідження слугувала сучасна англомовна проза у вигляді 

суцільних у змістовому плані фрагментів комунікативних інтеракцій (корпус 

дослідження складає 750 фрагментів). Ілюстративний матеріал отриманий  методом 

суцільної вибірки з діалогічного мовлення персонажів британської та американської 

художньої прози XX століття.  

Теоретико-методологічною основою дослідження є загальні засади сучасної 

когнітивно-комунікативної парадигми, що уможливлює вивчення контексту та 

контекстуальності в художньому дискурсі у діяльнісному аспекті із залученням 

основних понять когнітивної лінгвістики (Л.І. Булатецька, Д. Вілсон,                    

О.П. Воробйова, І.А. Галуцьких, С.А. Жаботинська, О.С. Кубрякова, Р. Ленекер,  

О.І. Морозова, А.М. Приходько, Д. Шпербер), дискурсології (Р. Водак, Т.А. ван 

Дейк, К.Я. Кусько, М.Л. Макаров, Г.І. Приходько, І.С. Шевченко) і теорії 

комунікації (С.Д. Абрамович, Ф.С. Бацевич, Дж. Вершуерен, Ю.В. Косенко,         

Г.Г. Почепцов,     О.О. Селіванова). 

Для розв’язання поставлених завдань у роботі застосовано такі методи 

дослідження: загальнонаукові: гіпотетико-дедуктивний, аналіз, синтез, описовий, 

порівняльний та елементи статистичного аналізу – для уточнення теоретичних 

засад і формування висновків дослідження; лінгвістичні методи: метод суцільної 

вибірки – для відбору та опрацювання ілюстративного матеріалу дослідження; 

аналіз словникових дефініцій – для виявлення змісту поняття «контекст» та 

створення бази для розмежування різних підходів у його розумінні в сучасній 

лінгвістиці; метод контекстуально-інтерпретаційного аналізу – для визначення 

функційних властивостей контексту та динаміки взаємодії контекстуальних моделей 

комунікантів; метод дискурсивного аналізу – для  виявлення комунікативних 

факторів контекстуальних операцій стосовно предмета думки мовця; елементи 

конверсаційного аналізу – для аналізу не лише вербальних, а й невербальних засобів 

контекстуальних операцій щодо предмета думки мовця в англомовному 
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художньому дискурсі. На кожному етапі дослідження використано комплексну 

методику. 

Робоча гіпотеза, висунута в дисертації, полягає в тому, що контекстуальність 

предмета думки мовця реалізують операції контекстуалізації, реконтекстуалізації та 

деконтекстуалізації, які зумовлені особливостями формування й функціонування 

контекстуальних моделей комунікативних партнерів у процесі їх комунікативної 

взаємодії, сфокусованої навколо предмета думки мовця. 

Наукову новизну дисертації визначає те, що в роботі вперше виявлено й 

описано функційні властивості контексту як особливого ментального конструкту, 

розглянуто динаміку взаємодії контекстуальних моделей комунікантів, досліджено 

архітектоніку комунікативних факторів контекстуалізації, реконтекстуалізації та 

деконтекстуалізації предмета думки мовця, проаналізовано їх лінгвальні засоби як 

необхідні умови здійснення ефективної комунікації. 

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що отримані результати 

слугують внеском у подальшу наукову розбудову германістики, зокрема теоретичої 

граматики та лексикології англійської мови, а також можуть бути екстрапольовані й 

на відповідні галузі загального мовознавства: когнітивну лінгвістику (теорія 

когнітивних моделей), дискурсологію (особливості художнього дискурсу), теорію 

мовної комунікації (ситуативний контекст спілкування). 

Практична цінність роботи мотивована доцільністю застосування її 

основних положень та висновків для викладання окремих розділів у курсах теорії 

комунікації, соціолінгвістики, дискурсивного та конверсаційного аналізу, 

прагматики, лінгвістики тексту, для підготовки методичних посібників із спецкурсів 

«Інтерпретація тексту», «Когнітивна лінгвістика», «Комунікативна лінгвістика» та в 

науково-пошуковій роботі студентів і аспірантів. 

Апробація роботи. Основні теоретичні положення й практичні результати 

праці викладено в доповідях на 18 наукових конференціях: «Волинь очима молодих 

науковців: минуле, сучасне, майбутнє» (Луцьк, 2008-2010); «Дні науки» ВНУ імені 

Лесі Українки (Луцьк, 2008-2009); «Пріоритети сучасного германського та 

романського мовознавства» (Луцьк, 2008-2009); «Мовно-культурна комунікація в 

сучасному соціумі» (Київ, 2009); «Мови і світ: дослідження та викладання» 

(Кіровоград, 2009); «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість» 

(Острог, 2009); «Іноземна філологія у ХХІ столітті» (Запоріжжя, 2009); «Проблеми 

зіставної семантики» (Київ, 2009); «Мова та культура в полікультурному просторі» 

(Львів, 2013); «Фестиваль науки» (Луцьк, 2014; 2016); «Актуальні питання розвитку 

філологічних наук у ХХІ столітті» (Одеса, 2015); «Urgent Problems of Philology and 

Linguistics» (Будапешт, 2015); «Актуальні проблеми філології» (Чернівці, 2016 р.).  

Публікації. Основні положення дисертації висвітлено в 17 публікаціях, із них 

10 статей у фахових виданнях України, 1 – в іноземному виданні (Угорщина). Усі 

публікації виконано одноосібно. Загальний обсяг публікацій – 5,33 друк. арк. 

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, 

загальних висновків, списку використаних джерел (273 позиції) та списку джерел 

ілюстративного матеріалу (39 позицій). Робота містить 10 схем та 4 таблиці, що 
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унаочнюють отримані результати. Загальний обсяг дисертації – 231 сторінка, обсяг 

основного тексту – 202 сторінки.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, сформульовано мету й 

завдання, визначено об’єкт і предмет дослідження, схарактеризовано фактичний 

матеріал і методи дослідження, сформульовано робочу гіпотезу, розкрито наукову 

новизну, висвітлено теоретичне й практичне значення роботи, подано відомості про 

апробацію та публікації результатів дослідження, описано структуру й обсяг 

дисертації. 

 У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження» 

розглянуто основні теоретичні положення, пов’язані з дослідженням дискурсу та 

контексту, представлено багатогранну парадигму контексту та контекстуальності в 

сучасній лінгвістиці, визначено методи наукового дослідження, а також вибудовано 

його алгоритм. 

 У сучасних лінгвістичних студіях дискурс як міждисциплінарне поняття 

характеризується широким спектром підходів до його вивчення й методів аналізу, 

про що свідчать численні праці відомих мовознавців (Ф.С. Бацевич, Р. Водак,      

Т.А. ван Дейк, В.І. Карасик, М.Л. Макаров, О.І. Морозова, Г.Г. Почепцов,           

А.М. Приходько, К.С. Серажим, Л.В. Солощук, І.П. Сусов, В.Є. Чернявська,          

І.С. Шевченко, Н. Ферклог). В термінах діяльнісного підходу, застосованого в 

роботі (М.М. Бахтін, Л. Вітгенштейн, В. Гумбольдт, О.О. Потебня, М. Фуко), 

дискурс визначаємо як інтерактивний процес, спільну творчу, розумово-

комунікативну взаємодію учасників комунікації.  

Художній діалогічний дискурс, що слугує джерелом для аналізу контексту та 

контекстуальності в нашій науковій розвідці, є прикладом реальної комунікації з 

урахуванням її особливого функційного характеру. У художньому діалозі репліки 

персонажів відображають особливості їхнього мовлення, характер і мету 

спілкування. Художній дискурс віддзеркалює особливості мовної особистості та має 

інтерактивну структуру, що виявляється у взаємодії його актантів у сукупності з 

комплексом їх установок, мотивів, цінностей та переконань (К.Ф. Сєдов). Персонажі 

художнього твору як моделі мовної особистості (термін В. Виноградова) реалізують 

себе в дискурсивній взаємодії зі своїми комунікативними партнерами, генеруючи 

контекст дискурсу, сфокусований навколо предмета обговорення.  

Узагальнене визначення характеризує контекст (від лат. contextus – 

поєднання, зв’язок) як «семантико-граматичну й комунікативну єдність певного 

текстового елемента з текстовим і ситуативним оточенням як індикатором значення 

й функціональної ваги такого елемента» (О.О. Селіванова). Множинність розуміння 

контексту в сучасній лінгвістиці визначило два основних підходи до розуміння суті 

цього феномена: 1) ко-текст як лінгвальне оточення текстового елемента              

(Н.М. Амосова, Г.В. Колшанський, О.М. Мороховський, З. Харріс) та                        

2) конситуація як глобальні умови здійснення комунікації (рольова природа 

комунікантів, їх тезауруси, соціально-культурне середовище комунікації)           
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(Ф.С. Бацевич, Дж. Вершуерен, Дж. Гамперц,   Ч. Гудвін, Т.А. ван Дейк, А. Дюранті, 

М.Л. Макаров, В. Миркін, О.І. Морозова, Дж. Томас, Т. Слама-Казаку, Дж. Фірс). 

У термінах сучасної соціокогнітивної теорії контексту Т.А. ван Дейка, яка є 

теоретичним підґрунтям нашого дослідження, контекст – ментальна репрезентація 

релевантних вимірів комунікативної ситуації в епізодичній пам’яті комунікантів.  

Дослідження контексту в реферованій роботі здійснено стосовно тематичного 

об’єкта комунікації – предмета думки мовця (термін Е.Я. Мороховської). Це 

когнітивно-комунікативний конструкт, що має здатність дискурсотворення й 

забезпечує тематичну когерентність дискурсу. Предмет думки мовця та контекст 

перебувають у відношеннях «фігури» та «фону». Предмет думки мовця, який 

формується ментально в концептуальних координатах мовця та експлікується в 

процесі розгортання дискурсу, розпізнається та належним чином ідентифікується 

адресатом лише за умови врахування релевантних контекстуальних умов 

комунікації. 

Услід за О.О. Селівановою, контекстуальність предмета думки мовця 

визначаємо як різний ступінь важливості контексту комунікативної ситуації для 

адекватного встановлення та  розуміння предмета думки мовця. Контекстуальність 

предмета думки мовця розглядаємо в термінах трьох контекстуальних операцій – 

контекстуалізації (конкретизації), реконтекстуалізації (функційної 

переорієнтації) та деконтекстуалізації (генералізації) (терміни Дж. Гамперца), які 

мають потужний арсенал лінгвального (вербального та невербального) 

представлення в англомовному художньому дискурсі. 

Для дослідження контексту та контекстуальності в художньому дискурсі 

розроблена комплексна методика, яка є характерною для сучасної наукової 

парадигми. Запропонований алгоритм аналізу – це сукупність взаємопов’язаних 

кроків, що передбачає застосування відповідних методів, адекватних стосовно 

кожного етапу дослідження.  

У другому розділі «Когнітивна структура контексту в англомовному 

художньому дискурсі» розглянуто структуру контексту як ментальної репрезентації 

комунікативної ситуації, його функційні властивості та досліджено динаміку 

взаємодії контекстуальних моделей комунікантів. 

Комунікативні партнери по-різному репрезентують комунікативну ситуацію у 

ментальному просторі, і саме їх суб’єктивна інтерпретація комунікативної ситуації є 

основою для формування та функціонування контексту в дискурсі. Контекст є не 

об’єктивним утворенням, а особливим ментальним конструктом, що забезпечує 

ефективну комунікативну взаємодію. 

Мовець та адресат конструюють контекстуальні моделі (термін Т.А. ван 

Дейка) – ментальні репрезентації релевантних вимірів комунікативної ситуації в їх 

епізодичній пам’яті, що забезпечують тематичну когерентність комунікативної 

інтеракції та її семантико-прагматичну наповненість.  

Структурно контекстуальна модель являє собою модель поля й містить 

лімітовану кількість релевантних складових (Схема 1).  
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Схема 1. Структура контекстуальної моделі  

 

Мовець як автор предмета думки мовця (ПДМ) усвідомлює себе виконавцем 

центральної ролі. Він формує ядро контекстуальної моделі та організовує 

комунікацію з позиції егоцентризму. Навколо нього будується периферія (адресат, 

стосунки між комунікантами, їх знання, оцінки та емоції, місце й  час комунікації). 

Контекстуальна модель має дворівневу ієрархічну структуру, виражену в 

одночасній ментальній репрезентації комунікативної ситуацій на локальному та 

глобальному рівнях і диференціації  мікро- та макромоделей контексту, які 

симультанно функціонують та взаємодіють у процесі комунікації. Таке 

підпорядкування локального контексту глобальному відображено в термінах 

«контекст в контексті».  

Різнобічний аналіз фактичного матеріалу уможливив виявлення функційних 

властивостей контекстуальних моделей: унікальності та суб’єктивності, 

асиметричності, інтегрованості, динамічності, гнучкості та градуальності.  

Унікальність контекстуальних моделей зумовлена суб’єктивністю 

конструювання ментальних репрезентацій комунікативної ситуації учасниками 

спілкування та їх існуванням не у вигляді готових структур  у ментальному просторі 

комунікативних партнерів, а формуванням щоразу нових у процесі розгортання 

дискурсу.  

Асиметричність контекстуальних моделей полягає в тому, що при схожості 

структури контекстуальних моделей мовця та адресата, співрозмовникам усе ж 

властиві розбіжності в ситуативних, фонових, енциклопедичних знаннях, способах 

досягнення комунікативних цілей, і вони по-різному репрезентують комунікативну 

Соціально-культурні знання 
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ситуацію в ментальному просторі. Контекстуальна асиметрія часто веде до 

непорозуміння, комунікативних конфліктів і навіть блокування комунікації. 

Інтегрованість контекстуальних моделей передбачає залучення 

контекстуальних факторів як на локальному, так і на глобальному рівнях. У процесі 

комунікативної інтеракції відбувається взаємодія контекстуальних моделей мовця та 

адресата, які інтегруються в сукупний продукт – інтегровану контекстуальну 

модель. На думку P. Ленекера, ефективна комунікативна взаємодія можлива лише за 

умови створення образного «об’єктиву», через який комунікативні партнери разом 

дивляться на світ. 

Динамічність контекстуальних моделей пояснюємо переформатуванням 

контекстуальних моделей у процесі комунікації. Зміна контекстуальних 

конфігурацій слугує основою для розмежування ініціальної та потенційної 

контекстуальних моделей. Ініціальна контекстуальна модель схематизує інформацію 

не лише про поточну комунікативну ситуацію, а й про дії/події, що відбулися до її 

початку. Унаслідок можливої зміни конфігурації складових ініціальної 

контекстуальної моделі (КМ1) формуються похідні від неї – потенційні 

контекстуальні моделі (КМ2, КМ3… КМn). Прогресію контекстуальних моделей 

представимо так: КМ1→КМ2→КМ3→…КМn. Подібне переформатування 

контекстуальних моделей стосовно предмета думки мовця в процесі вербальної 

інтеракції кваліфікуємо як реконтекстуалізація. 

Гнучкість контекстуальних моделей знаходить своє вираження в процесі 

взаємодії контекстуальних моделей мовця та адресата. Оскільки контекстуальна 

модель мовця є домінуючою основою для конструювання інтегрованої 

контекстуальної моделі, то адресат змушений тимчасово залучатися в 

контекстуальну модель мовця та маневрувати між власною та контекстуальною 

моделлю мовця. Проявами гнучкості контекстуальних моделей є адаптація як 

умовне підлаштування контекстуальної моделі адресата під контекстуальну модель 

мовця та модифікація як часткове варіювання контекстуальної моделі мовця під 

впливом контекстуальної моделі адресата в процесі розгортання дискурсу, 

сфокусованого навколо предмета думки мовця.   

Градуальність контекстуальних моделей відображає різний ступінь 

важливості мікро- та макромоделей контексту для розуміння предмета думки мовця 

в дискурсі: максимізація ролі мікроконтексту та мінімізація ролі макроконтексту і, 

навпаки, мінімізація ролі мікроконтексту та максимізація ролі макроконтексту. 

Градуальність контекстуальних моделей знаходить свою реалізацію в операціях 

контекстуалізації та деконтекстуалізації предмета думки мовця. У випадку 

контекстуалізації предмета думки мовця межі контекстуальної моделі звужуються 

за рахунок образного зближення та специфікації предмета думки мовця, виводячи 

на перший план мікромодель контексту. А під час деконтекстуалізації межі 

контекстуальної моделі розширюються за рахунок образного віддалення та 

генералізації предмета думки мовця, активуючи при цьому макромодель контексту. 

Дослідження динаміки взаємодії контекстуальних моделей мовця та адресата 

показали, що вона має двовекторний характер, а найбільш характерними є два типи 

взаємодії – конвергенція та дивергенція. Конвергенція як умовне зближення та 
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часткове накладання контектуальних моделей мовця та адресата мотивована 

спільними знаннями учасників комунікації, місцем та часом комунікації тощо. 

Апроксимація контекстуальних моделей забезпечує ефективну дискурсивну 

діяльність комунікантів, зорієнтовану на контекстуалізацію предмета думки мовця в 

дискурсі. Наприклад: 

“Want a lift, lady?” 

Fortune is with me. Gratefully, I accept. 

“Where you going?” he asks. 

“To - to the Point. My son and I – we’ve rented a cottage there”. 

“Well, lucky for you I happened by. It’s a good three miles from here. I’m turning 

off at the old fish-cannery road. Okay if I let you off there?” 

“Oh yes, that would be just fine, thanks” (M. Laurence, M. The Stone Angel). 

У наведеному фрагменті дискурсу наявність спільних знань комунікантів 

(жінки та водія автомобіля) про місцезнаходження будівлі, де винаймає житло жінка 

з сином (To - to the Point. My son and I – we’ve rented a cottage there; It’s a good three 

miles from here), а також пропозиція водія підвезти, яку жінка з радістю приймає (Oh 

yes, that would be just fine, thanks), веде до конвергенції контекстуальних моделей 

мовця та адресата, що забезпечує ефективність комунікації. 

Дивергенція як умовне розходження контекстуальних моделей мовця та 

адресата спричинена контекстуальними колізіями, а саме: небажанням комунікантів 

до мовленнєвої взаємодії, дисбалансом стосунків між ними, недоречністю місця або 

несвоєчасністю початку комунікації, значною інтелектуальною / психологічною 

дистанцією. Дистанціювання контекстуальних моделей перешкоджає ефективній 

контекстуалізації предмета думки мовця в дискурсі. Наприклад: 

“Charles?” Something terrible was happening. She’d been worrying about him all 

afternoon and his appearance suggested her concern was justified. 

“Just don’t say anything for a moment”, demanded Charles, avoiding Cathryn’s 

touch. After removing his coat he headed for the phone and nervously flipped through the 

phone pad (R. Cook, Fever).   

В зазначеному уривку комунікативної події Катрін намагається дізнатися, що 

трапилося з Чарльзом, проте у відповідь отримує небажання продовжувати розмову, 

що унаочнює контекстуальну колізію. Вербальним засобом небажання адресата до 

мовленнєвої взаємодії слугує його респонсивна репліка (Just don’t say anything for a 

moment), яку доповнюють невербальні засоби (avoiding Cathryn’s touch, nervously 

flipped through the phone pad). 

У третьому розділі «Комунікативний статус контекстуалізації» визначено 

суть операції контекстуалізації предмета думки мовця, проаналізовано 

комунікативні фактори та виявлено лінгвальні засоби контекстуалізації предмета 

думки мовця в англомовному художньому дискурсі. 

Контекстуалізація предмета думки мовця – це лінгвокогнітивна операція, що 

полягає у використанні мовцем та адресатом вербальних і невербальних засобів для 

конкретизації предмета думки мовця (ПДМ) у дискурсі з опорою на релевантні 

контекстуальні моделі комунікативних партнерів (КМ1 та КМ2). Контекстуалізація 

предмета думки мовця має двовекторний характер і відбувається завдяки спільним 
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комунікативним діям мовця та адресата, що й формують топікальне поле вербальної 

інтеракції (Схема 2.). 

 

 

 

  

 

 

Схема 2. Контекстуалізація предмета думки мовця 

 Процес контекстуалізації предмета думки мовця включає фази вибору, 

інтродукції, ідентифікації та евалюації. Вибір предмета думки мовця (пошук 

потенційного предмета думки мовця) зумовлений прагматичними установками 

мовця і значною мірою залежить від особливостей формування контекстуальних 

моделей комунікативних партнерів (місце, час, стосунки між комунікантами, їх 

знання тощо).  

Інтродукція предмета думки мовця полягає у його введенні в дискурс за 

допомогою немаркованих (ініціальних висловлень мовця) та маркованих 

(семантико-синтаксичних структур типу there + Vbe + ПДМ,  it + Vbe + ПДМ,  as for 

+ ПДМ, ПДМ + Vbe + ПДМꞌ) інтродукторів.  

Ідентифікація предмета думки мовця – надання предмету думки мовця 

конкретної означеної референції – реалізується завдяки операціям номінації, 

дефінітизації та специфікації (опис, пояснення та порівняння) і широкому арсеналу 

вербальних маркерів: означеному артиклю the та його функційним еквівалентам – 

вказівним займенникам (this, that, these, those, such, the same), присвійним 

займенникам (my, your, his, her, its, our, their), прикладкам, обмежувальним та 

відокремлюваним означенням, обмежувальним та описовим означальним реченням, 

специфікуючим часткам (exactly, precisely, right, just) тощо. 

Евалюація предмета думки мовця знаходить своє вираження у ставленні мовця 

до предмета думки (схваленні / несхваленні) та його позитивній / негативній оцінці, 

і реалізується завдяки використанню вербальних та невербальних засобів. 

Унаочнимо реалізацію фаз контекстуалізації предмета думки мовця: 

Brett was right behind her and she turned to him now, demanding helplessly, “Oh, 

God! What’s the matter with her?” 

Brett examined her quickly, his touch steady and calm. 

“I think it’s probably just a high temperature, perhaps in response to some sort of 

infection. If it is, then it’s not serious, but I think we’d better get her to the hospital just in 

case”. 

“Hospital?” Claire almost gagged on the word. It made everything sound so much 

serious (L. Hadley, Not Such a Stranger).   

У цьому прикладі предмет думки мовця інтродукується в дискурс повним 

складом ініціального висловлення мовця (What’s the matter with her?). Ідентифікація 

КМ1 

Мовець 

                                                                       

КМ2 

Адресат  
ПДМ 
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предмета думки мовця реалізується через номінацію a high temperature та 

обмежувальне означення in response to some sort of infection, яке виконує функцію 

специфікації предмета думки мовця. Евалюація предмета думки мовця представлена 

як вербальними (it’s not serious; we’d better get her to the hospital), так і 

невербальними засобами (examined her quickly, his touch steady and calm; demanding 

helplessly), що сигналізують про стан емоційної напруги мовця щодо предмета його 

думки. 

Із позиції адресата контекстуалізація предмета думки мовця полягає в 

доповненні комунікативних дій мовця, що реалізується обраною стратегічною 

лінією поведінки – комунікативною кооперацією (тактики підтвердження, 

доповнення, уточнення) або комунікативною конфронтацією (тактики ухилення, 

заперечення та протиставлення). 

 Комплексна природа контекстуалізації предмета думки мовця передбачає 

урахування комунікативних факторів (просторово-часового, статусно-рольового, 

епістемічного, афективного), що здійснюють вплив на конкретизацію предмета 

думки мовця в дискурсі. Комунікативні фактори контекстуалізації мають як 

вербальний (лексичні, граматичні та структурно-синтаксичні засоби), так і 

невербальний (засоби кінесики, проксеміки, такесики, просодики) плани свого 

вираження у структурі дискурсу.  

Просторово-часовий фактор (місце та час комунікації) створює своєрідне 

«обрамлення» комунікативної події та накладає обмеження на процес 

контекстуалізації предмета думки мовця в дискурсі. Вербальними засобами 

просторово-часового фактору слугують просторовий і часовий дейксис, часові 

форми дієслова, лексичні засоби різної частиномовної приналежності – локалізатори 

місця й часу та синтаксичні конструкції (підрядні речення місця й часу). 

Статусно-рольовий фактор контекстуалізації предмета думки мовця 

представлений статусно-рольовими стосунками комунікативних партнерів, що  

віддзеркалюються у трьох типах діад (роль мовця вища ролі адресата, роль мовця 

нижча ролі адресата та ролі мовця й адресата однакові). Вербальними засобами 

статусно-рольового фактору служать особові займенники, форми звертання, вітання 

та прощання (соціальний дейксис). 

Епістемічний фактор включає спільні знання комунікантів щодо предмета 

думки мовця та їх комунікативну компетенцію. Рівень володіння інформацією 

стосовно предмета думки мовця кваліфікується такими параметрами: вихідна / 

адитивна інформованість, інтелектуальна дистанція, впевненість / невпевненість, 

прямий / опосередкований доступ, які мають широкий арсенал лінгвальної 

експлікації в дискурсі. 

 Афективний фактор контекстуалізації предмета думки мовця визначає 

емоційно-оцінне ставлення комунікантів до предмета обговорення. Оцінки та емоції 

щодо предмета думки мовця характеризуються біполярністю (позитивні й 

негативні), симетричністю (консонантні) або асиметричністю (дисонантні), що 

реалізовано в дискурсі численними лінгвальними засобами. 

 Експлікацію комунікативних факторів контекстуалізації предмета думки 

мовця в дискурсі ілюструє наступний приклад: 



11 

 

George Seymour had to look up to greet Brett and was obviously a little intimidated 

by this tall, assured-looking man at his daughter’s side. 

“I’m Brett… Brett Jarret. We… we met with Claire in Australia”. 

“Er – pleased… to – er – meet you, Mr. Jarret”. 

“What Claire hasn’t yet explained”, Brett added smoothly, “is that she and I are to 

be married as soon as possible”. 

Claire flushed bright red to the roots of her hair at Brett’s directness, faintly 

sympathetic to the realization that he had also managed to rob her father of coherent 

speech with that stark announcement. 

“Oh!” her father muttered, obviously at a loss for words. “Well – er – do come in, 

Mr. Jarret. My wife will be – er – very pleased to hear that, I’m sure” (L. Hadley, Not 

Such a Stranger). 

У наведеному фрагменті статусно-рольовий фактор виявляється в асиметрії 

статусно-рольових стосунків комунікантів – потенційного зятя Брета та батька 

нареченої Джорджа, яку експлікують вербальні засоби I, we, Brett Jarret, Mr. Jarret. 

Часовий фактор представлений формами дієслів (met, hasn’t explained, are to be 

married) та темпоральною групою as soon as possible, у той час як локалізатом місця 

слугує власна назва Australia. Епістемічний фактор реалізовано неоднаковою 

обізнаністю комунікантів щодо предмета думки мовця – майбутнього одруження 

Брета й Клер (she and I are to be married as soon as possible), оскільки вихідна 

інформованість батька Джорджа дорівнює нулю (What Claire hasn’t yet explained). 

Афективний фактор визначають позитивні консонантні  оцінки та емоції 

комунікантів щодо предмета думки мовця. Приголомшений почутою від Брета 

звісткою (he had also managed to rob her father of coherent speech with that stark 

announcement, at a loss for words), Джордж усе ж радіє за доньку, з упевненістю 

прогнозуючи аналогічну реакцію своєї дружини (My wife will be very pleased to hear 

that, I’m sure). 

У четвертому розділі «Комунікативний статус реконтекстуалізації та 

деконтекстуалізації» встановлено суть операцій реконтекстуалізації та 

деконтекстуалізації предмета думки мовця, досліджено функційну специфіку 

факторів реконтекстуалізації та деконтекстуалізації предмета думки мовця й 

визначено лінгвальні засоби цих контекстуальних операцій. 

Реконтекстуалізація предмета думки мовця – це лінгвокогнітивна операція, 

яка полягає у використанні комунікантами вербальних та невербальних маркерів з 

метою функційної переорієнтації предмета думки мовця в дискурсі у зв’язку зі 

зміною конфігурації складових контекстуальної моделі. Реконтекстуалізація 

предмета думки мовця зумовлена зміною перспективи комунікативних партнерів на 

предмет їхнього обговорення.  

 До комунікативних факторів, що спричиняють реконтекстуалізацію предмета 

думки мовця в дискурсі, належать: просторово-часова неоднорідність, перерозподіл 

комунікативних ролей, присутність стороннього реципієнта та політопікальність 

комунікації.  

Просторово-часова неоднорідність передбачає віднесеність предмета думки 

мовця в темпоральну площину минулого або майбутнього й розглядається в 
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термінах ретроспективної (анафоричної) та проспективної (катафоричної) 

референції, завдяки яким актуалізуються дистантні (віддалені в часі та просторі) 

контекстуальні моделі. Індикаторами просторово-часової неоднорідності слугують 

лексико-граматичні засоби. 

 Перерозподіл комунікативних ролей включає «перехоплення» 

комунікативної ініціативи, що має два вияви: добровільна «передача» 

комунікативної ініціативи адресату як «самоусунення» мовця й самовільне 

«захоплення» комунікативної ініціативи як «самовисування» адресата на роль 

мовця, та зміну статусно-рольових стосунків комунікантів.  

 Присутність стороннього реципієнта як пасивного учасника (спостерігача) 

виступає фактором регулювання комунікативної поведінки мовця та адресата, 

сконцентрованої навколо предмета думки мовця (зміна предмета думки мовця, 

переривання розмови, шепотіння замість розмови вголос). Як активний учасник 

(мовець) сторонній реципієнт сам здійснює мовленнєве реагування та встановлення 

перспективи на предмет думки мовця. 

 Політопікальність комунікації спричинена співіснуванням двох (або більше) 

предметів думки мовця, що визначає  його мультиперспективність. Інтродукція 

нового предмета думки мовця в дискурс може реалізуватись як зі сторони активних 

реагентів (мовця й адресата), так і стороннього реципієнта. 

 Експлікацію комунікативних факторів реконтекстуалізації предмета думки 

мовця в дискурсі засвідчує такий приклад: 

 “What happened to you? You are hurt! There’s blood on your face”, Cathryn said 

solicitously. 

 Charles wiped under his nose with the back of his hand and stared at the flakes of 

dried blood.  

 “Are you going to tell me where you’ve been and what happened?” asked Cathryn 

finally. 

 “I’d rather hear about Michelle first”, said Charles, putting the glass on the table. 

 “Please come down”, said Cathryn gently. 

 “Then tell me what’s happened to Michelle”. 

 “It’s just her fever”, said Cathryn. “It’s gone up and the doctors are concerned” 

(R. Cook, Fever). 

У цьому фрагменті дискурсу Катрін, помітивши сліди крові на обличчі 

Чарльза, намагається з’ясувати, що з ним трапилося (What happened to you?). Але за 

ініціативою Чарльза комуніканти несподівано переходять на інший предмет 

обговорення – стан здоров’я доньки Мішель (I’d rather hear about Michelle first), яка, 

на думку Чарльза, є більш релевантною. Реконтекстуалізація предмета думки мовця 

реалізується «перехопленням» комунікативної ініціативи адресатом та введенням 

нового предмета думки мовця (I’d rather hear about Michelle first). Співіснування 

двох предметів думки мовця характеризує наведену вище комунікативну подію як 

політопікальну. 

 Деконтекстуалізація предмета думки мовця – це лінгвокогнітивна операція, 

що полягає у використанні комунікантами лінгвальних маркерів з метою 

узагальнення предмета думки мовця в дискурсі. Комунікативним фактором, що 
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уможливлює деконтекстуалізацію предмета думки мовця, є спільні соціально-

культурні знання комунікативних партнерів. На відміну від контекстуалізації, яка 

спрямована на конкретизацію предмета думки мовця в дискурсі (вектор «від 

загального до конкретного» – від макромоделі контексту (макро-КМ) до 

мікромоделі контексту (мікро-КМ)), деконтекстуалізація зорієнтована на 

генералізацію предмета думки мовця в дискурсі (вектор «від конкретного до 

загального» – від мікромоделі контексту (мікро-КМ) до макромоделі контексту 

(макро-КМ)) (Cхема 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 3. Різновекторність контекстуалізації та деконтекстуалізації  

предмета думки мовця 

 

Лінгвальні засоби деконтекстуалізації предмета думки мовця представлені 

досить широким спектром різнорівневих елементів (лексико-семантичних, 

граматичних, синтаксичних та стилістичних) (неозначений артикль та неозначені 

займенники, узагальнюючі займенники, інклюзивний займенник we, прислівники 

always, never, everywhere, nowhere, дієслівні форми теперішнього неозначеного часу, 

неозначено-особові речення, метафора, метонімія, порівняння, тавтологія, 

прецедентні феномени). 

Особливості деконтекстуалізації предмета думки мовця в дискурсі 

представлені в наступному прикладі: 

“Like mother, like daughter, is that what you mean” Nicholas was growing 

irritated. 

“I'm sorry, Dad, but…it bears consideration” (H. Fielding, Bridget Jones). 

Цей короткий уривок розмови ілюструє деконтекстуалізацію предмета думки 

мовця через загальновідоме порівняння Like mother, like daughter (Яка мати, така й 

дочка або інший функційний еквівалент Яблуко від яблуні недалеко падає), і в такий 

спосіб здійснюється уподібнення двох осіб, а, отже, і генералізація предмета думки 

мовця. Наведене порівняння кваліфікуємо як прецедентне висловлення (прислів’я), 

оскільки воно становить закінчену та самодостатню одиницю дискурсу, що 

характеризується простотою, доступністю та пристосованістю до швидкого 

сприйняття адресатом. 

               Макро-КМ 

       Мікро-КМ      

 ПДМ● 

              Макро-КМ 

   Мікро-КМ  

 ПДМ●   генералізація конкретизація 
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ВИСНОВКИ  

 

Дослідження контексту та контекстуальності в сучасному англомовному 

художньому дискурсі органічно вписується в межі когнітивно-комунікативної 

парадигми, уможливлюючи вивчення когнітивної структури контексту та 

комунікативного статусу контекстуалізації, реконтекстуалізації та 

деконтекстуалізації предмета думки мовця. 

З урахуванням соціокогнітивного підходу Т.А. ван Дейка контекст є 

особливим згенерованим комунікативними партнерами ментальним конструктом, 

що забезпечує ефективну мовленнєву взаємодію. Оскільки мовець та адресат по-

різному репрезентують комунікативну ситуацію у ментальному просторі, 

формування та функціонування контексту реалізовано в термінах контекстуальних 

моделей. 

Контекстуальну модель витлумачено як ментальну репрезентацію 

релевантних вимірів комунікативної ситуації в епізодичній пам’яті співрозмовників, 

що забезпечує тематичну когерентність комунікативної інтеракції та її семантико-

прагматичну наповненість. Контекстуальна модель має дворівневу ієрархічну 

структуру, що передбачає одночасне функціонування та взаємодію мікро- та 

макромоделей контексту на локальному й глобальному рівнях («контекст у 

контексті»). 

Встановлено функційні властивості контекстуальних моделей (унікальність, 

суб’єктивність, асиметричність, інтегрованість, динамічність, гнучкість, 

градуальність), що знаходять реалізацію в процесі комунікативної взаємодії мовця й 

адресата. 

З’ясовано, що унікальність контекстуальних моделей зумовлена 

суб’єктивністю конструювання ментальної репрезентації комунікативної ситуації 

учасниками спілкування. Різний когнітивний та інтелектуальний потенціал 

комунікантів, а також домінуюча роль мовця у стосунках з адресатом визначають 

асиметричність контекстуальних моделей. Залучення контекстуальних факторів на 

локальному та глобальному рівнях, а також взаємодія контекстуальних моделей 

мовця та адресата в процесі комунікації призводять до створення сукупного 

продукту – інтегрованої контекстуальної моделі. Динамічність контекстуальних 

моделей зумовлена постійною зміною конфігурацій їх складових, що передбачає 

диференціацію ініціальної та потенційних контекстуальних моделей, тоді як 

проявами гнучкості контекстуальних моделей є їх адаптація та модифікація. Різний 

ступінь важливості мікро- та макромоделей контексту для адекватної ідентифікації 

предмета думки мовця в дискурсі визначає градуальність контекстуальних моделей. 

Виявлено, що конвергенція та дивергенція формують динаміку взаємодії 

контекстуальних моделей мовця й адресата. Конвергенція контекстуальних моделей 

сприяє ефективній дискурсивній діяльності комунікантів, тоді як дивергенція веде 

до комунікативних конфліктів та блокування комунікації. 

Контекстуальність визначено як зумовленість предмета думки мовця 

контекстуальними умовами здійснення комунікації, що реалізується в трьох 
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контекстуальних операціях: контекстуалізації, реконтекстуалізації та 

деконтекстуалізації. 

Контекстуалізація як лінгвокогнітивна операція спрямована на конкретизацію 

предмета думки мовця в дискурсі, передбачає фази вибору, інтродукції, 

ідентифікації та евалюації предмета думки мовця. Комунікативні фактори 

контекстуалізації предмета думки мовця – просторово-часовий (місце й час), 

статусно-рольовий (стосунки комунікантів), епістемічний (знання) та афективний 

(оцінки та емоції) –  мають доволі широкий арсенал вербального (лексичні,  

граматичні й структурно-синтаксичні засоби) та невербального (засоби кінесики, 

проксеміки, такесики, просодики) вираження в дискурсі.   

Вербальні засоби просторово-часового фактора представлені просторовим і 

часовим дейксисом, часовими формами дієслів, лексичними засобами 

(локалізаторами місця й часу) та синтаксичними конструкціями (підрядні речення 

місця й часу). Статусно-рольовий фактор експліковано в дискурсі використанням 

рольового та соціального дейксису. Вербальними засобами епістемічного фактора 

слугують лексичні засоби різної частиномовної приналежності для позначення 

впевненості / невпевненості щодо предмета думки мовця; займенники першої особи 

та лексичні засоби, які передають сенсорно-перцептивні відчуття (для вираження 

прямого доступу) та непряме мовлення й пасивні форми дієслів (для 

опосередкованого доступу до інформації щодо предмета думки мовця). 

Вербалізаторами афективного фактора є лексичні одиниці різної частиномовної 

приналежності та слова-інтенсифікатори. 

Реконтекстуалізація як лінгвокогнітивна операція, що спрямована на 

функційну переорієнтацію предмета думки мовця в дискурсі, зумовлена зміною 

перспективи комунікативних партнерів на предмет обговорення.  Комунікативні 

фактори реконтекстуалізації предмета думки мовця включають просторово-часову 

неоднорідність, перерозподіл комунікативних ролей, присутність стороннього 

реципієнта та політопікальність комунікації. Лексико-граматичні індикатори 

слугують  вербальними засобами ретроспективної (анафоричної) та проспективної 

(катафоричної) референції. Комунікативні тактики переконування, перебивання та 

привертання уваги зі сторони адресата сигналізують про перерозподіл 

комунікативних ролей. Фонація мовлення (шепотіння замість розмови вголос), 

передчасне завершення розмови, зміна предмета думки мовця засвідчують 

присутність стороннього реципієнта як пасивного або активного учасника 

комунікації, який долучається до контекстуалізації предмета думки мовця в 

дискурсі. Співіснування двох (або більше) предметів думки мовця в межах 

комунікативного процесу спричиняє його мультиперспективність. 

Деконтекстуалізація як лінгвокогнітивна операція, що зорієнтована на 

генералізацію предмета думки мовця в дискурсі, реалізується екстраполяцією зі 

сфери мікромоделі контексту на локальному рівні у сферу макромоделі контексту на 

глобальному рівні, яка представлена сукупністю спільних соціально-культурних 

знань комунікативних партнерів. 

Лінгвальні засоби деконтекстуалізації предмета думки мовця – це широкий 

арсенал різнорівневих елементів (лексико-семантичних, граматичних, синтаксичних 
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та стилістичних) (неозначений артикль і неозначені займенники, узагальнюючі 

займенники, інклюзивний займенник we, прислівники always, never, everywhere, 

nowhere, дієслівні форми теперішнього неозначеного часу, неозначено-особові 

речення, метафора, метонімія, порівняння, тавтологія, прецедентні феномени). 

У результаті проведеного дослідження підтверджено гіпотезу про те, що 

контекстуальність предмета думки мовця формують три лінгвокогнітивні операції – 

контекстуалізація, реконтекстуалізація та деконтекстуалізація, які зумовлені 

особливостями формування та функціонування контекстуальних моделей 

комунікативних партнерів у процесі дискурсивної взаємодії, сфокусованої навколо 

предмета думки мовця. 

Здійснений в роботі аналіз когнітивної структури контексту та 

комунікативних факторів контекстуалізації, реконтекстуалізації і 

деконтекстуалізації, що формують контекстуальність предмета думки мовця в 

сучасному англомовному художньому дискурсі, не є вичерпним, проте він відкриває 

перспективи подальших лінгвістичних розвідок. Плідним уважаємо вивчення 

гендерних та етнокультурних особливостей контекстуальних операцій щодо 

предмета думки мовця не лише в художньому, а й в інших типах дискурсу. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Ковальчук Л.В. Контекст та контекстуальність у сучасному 

англомовному художньому дискурсі. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний університет, 

Запоріжжя, 2018. 

У дисертації змодельовано структуру контексту як особливого ієрархічного 

ментального конструкту, згенерованого комунікативними партнерами в процесі 

дискурсивної взаємодії. Виявлено функційні властивості контекстуальних моделей 

(унікальність та суб’єктивність, асиметричність, інтегрованість, динамічність, 

гнучкість, градуальність) та розглянуто динаміку їх взаємодії (конвергенція та 

дивергенція). 

Схарактеризовано комунікативний статус контекстуалізації, 

реконтекстуалізації та деконтекстуалізації, що формують контекстульність предмета 

думки мовця в дискурсі. Визначено комунікативні фактори контекстуалізації 

(просторово-часовий, статусно-рольовий, епістемічний, афективний), 

реконтекстуалізації (просторово-часова неоднорідність, перерозподіл 

комунікативних ролей, присутність стороннього реципієнта, політопікальність 

комунікації) і деконтекстуалізації (спільні соціально-культурні знання) та 

комплексно проаналізовано лінгвальні засоби цих контекстуальних операцій у 

сучасному англомовному художньому дискурсі.  

Ключові слова: контекст, контекстуальність, контекстуальна модель, 

контекстуалізація, реконтекстуалізація, деконтекстуалізація, комунікативні фактори, 

лінгвальні засоби, художній дискурс. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 Ковальчук Л.В. Контекст и контекстуальность в современном 

англоязычном художественном дискурсе. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский национальный 

университет, Запорожье, 2018.  

В диссертации смоделирована структура контекста как особенного 

иерархического ментального конструкта, сгенерированного коммуникативными 

партнерами в процессе дискурсивного взаимодействия. Выявлены функциональные 

свойства контекстуальных моделей (уникальность и субъективность, 
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асимметричность, интегрированность, динамичность, гибкость, грудуированность) и 

рассмотрена динамика их взаимодействия (конвергенция и дивергенция). 

Исследован коммуникативный статус контекстуализации, 

реконтекстуализации и деконтекстуализации, которые формируют 

контекстуальность предмета мысли говорящего в дискурсе. Определены 

коммуникативные факторы контекстуализации (пространственно-временный, 

статусно-ролевой, эпистемический, аффективный), реконтекстуализации 

(пространственно-временная неоднородность, перераспределение коммуникативных 

ролей, присутствие реципиента-наблюдателя, политопикальность коммуникации) и 

деконтекстуализации (общие социально-культурные знания) и комплексно 

проанализированы лингвальные средства этих контекстуальных операций в 

современном англоязычном художественном дискурсе. 

Ключевые слова: контекст, контекстуальность, контекстуальная модель, 

контекстуализация, реконтекстуализация, деконтекстуализация, коммуникативные 

факторы, лингвальные cредства, художественный дискурс. 

 

SUMMARY 

 

Kovalchuk L.V. Context and Contextuality in Modern English Fictional 

Discourse. – Manuscript. 

Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Speciality 10.02.04 – 

Germanic Languages. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2018.  

This thesis focuses on the study of context and contextuality in modern English 

fictional discourse. Context is no longer considered as an objective phenomenon but as 

specific mental construct generated by interlocutors in the process of communicative 

interaction. Since the speaker and the listener have different representations of a 

communicative situation in their mental space, the formation and functioning of context is 

realized in terms of context models (speaker’s context model and listener’s context model). A 

context model is defined as a mental representation of relevant parameters of a 

communicative situation in the episodic memory of interlocutors which provides thematic 

coherence of communication. The two-level hierarchic structure of a context model 

presupposes simultaneous functioning and interaction of micro- and macro-context models on 

the local and global levels («context in context»).  

Functional properties of context models such as uniqueness and subjectivity, 

asymmetry, integrity, dynamicity, flexibility, graduality are realized in the process of 

communicative interaction. The uniqueness of context models is predetermined by the 

subjective generation of mental representation of a communicative situation by interlocutors. 

Different cognitive and intellectual potential of communicators and the dominating role of the 

speaker define the asymmetry of context models. The contextual factors on the local and 

global levels and the constant interaction of the speaker’s and the listener’s context models in 

the process of communication lead to the formation of the integrated context model. The 

dynamicity of context models is conditioned by the constant change of the configuration of 

their constituents and presupposes the differentiation of the initial and the potential context 

models. The flexibility of context models is manifested in their adaptation and modification in 
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the process of verbal interaction between interlocutors. Different degree of importance of 

micro- and macro-context models for the adequate topic identification in the discourse defines 

the graduality of context models. 

Convergence as symbolic approximation and divergence as symbolic distancing form 

the dynamics of context models interaction in the process of communication. Convergence of 

context models contributes to the effective communicative activity of interlocutors, whereas 

divergence of context models leads to communicative conflicts and blocking of 

communication. 

Topic contextuality, which is conditioned by the contextual parameters of 

communication, is realized in three contextual operations: contextualization, 

recontextualization and decontextualization. Contextualization is defined as a linguo-

cognitive operation aimed at topic specification in the discourse on the basis of relevant 

context model. The communicative status of topic contextualization comprises spatio-

temporal factor, status and role factor, epistemic factor and affective factor which are 

characterized by extensive potential of verbal (lexical, grammatical, structural-syntactic 

lingual means) and non-verbal (means of kinesics, proxemics, tacesics and prosody) 

expression in the discourse. Verbal means of topic contextualization are represented by 

person, space, time and social deixis, verb tenses, passive voice of verbs, indirect speech 

and lexical indicators belonging to different parts of speech. 

Recontextualization is analyzed as a linguo-cognitive operation aimed at functional 

topic reorientation in the discourse caused by the change of interlocutors’ perspective 

(reperspectivation) on the topic. The communicative status of topic recontextualization 

includes spatio-temporal inhomogeneity, redistribution of communicative roles, side-

participant presence and polytopicality of communication. Lexico-grammatical means 

function as indicators of retrospective (anaphoric) and prospective (cataphoric) reference. 

Communicative tactics of persuasion, interruption and attracting attention of the speaker 

by the listener signal the redistribution of communicative roles. Speech phonation, 

untimely finishing of communication, topic changing indicate the presence of a side-

participant either as a passive or an active communicative partner joining in the topic 

contextualization in the discourse. Coexistence of two or more topics within the 

communicative process mark its multiperspectivity. 

Decontextualization is studied as a linguo-cognitive operation aimed at topic 

generalization in the discourse on the basis of extrapolation from the sphere of a micro-

context model on the local level to the sphere of a macro-context model on the global level 

represented by common socio-cultural knowledge of interlocutors. Lingual means of topic 

decontextualization comprise a great range of lexico-semantic, grammatical, syntactic and 

stylistic elements (indefinite article and indefinite prounouns, universal pronouns, 

inclusive pronoun we, adverbs always, never, everywhere, nowhere, verb forms of Present 

Indefinite, indefinite-personal sentences, metaphor, metonymy, simile, tautology, 

precedent phenomena). 

Key words: context, contextuality, context model, contextualization, 

recontextualization, decontextualization, communicative factors, lingual means, fictional 

discourse. 
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