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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Сучасна парадигма лінгвістичних досліджень вирізняється 
антропоцентризмом. Мовні явища аналізують насамперед з огляду на їх 
використання та сприйняття людиною, а також як засоби впливу на людину. 
Формування та соціалізація особистості – складні й тривалі процеси, у яких мова 
відіграє провідну роль, а навчання, повчання й настанова виступають основними їх 
інструментами.    

Повчання постає об’єктом вивчення в багатьох дисциплінах – лінгвістиці, 
педагогіці, літературознавстві, соціології та філософії. Мовне втілення повчання 
досліджують у межах певних соціальних інститутів, зокрема в педагогічному 
(Н. О. Антонова, О. А. Каратанова, О. В. Коротєєва, М. Ю. Олешков, В. Г. Пасинок, 
В. Б. Черник, Б. Бернштайн), навчально-педагогічному (А. Р. Габідулліна), 
дидактичному (М. Ю. Олешков, Дж. Райл), науково-дидактичному (Л. В. Сологуб), 
автоматизованому дидактичному (Р. Уінкельс) та аудиторному (classroom discourse) 
(С. Янг, С. Уолш, Ф. Крісті, К. Кезден) дискурсах. Також досліджувалася 
основоположна роль повчання в жанрі паремій (В. В. Жданова, О. О. Дмитрієва, 
О. В. Липчанко, Г. Д. Сидоркова).  

Наукових студій, у яких розглядають саме повчальний дискурс, небагато. 
Серед них дисертація О. В. Авдосенко, присвячена категорії настанови в 
повчальному дискурсі в сучасній німецькій мові, а також праця О. О. Шутової. 
Остання розвідка вирізняється порівняльним характером, оскільки матеріалом 
дослідження слугували українські, російські, англійські та французькі фольклорні 
дидактичні тексти.  

Актуальність дослідження зумовлена потребою ґрунтовного аналізу 
повчання у дискурсології з врахуванням надбань прагматики, комунікативної 
лінгвістики та соціолінгвістики.  

Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертацію виконано в межах 
комплексної наукової теми “Системні та функціональні характеристики мовних 
одиниць фонетичної, граматичної та лексичної систем сучасної англійської мови”, 
яка розробляється кафедрою практики англійської мови Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки. Тема затверджена вченою радою 
Волинського державного університету імені Лесі Українки (протокол № 9 від 21 
травня 1998 року), перезатверджена вченою радою Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки (протокол № 2 від 25 вересня 2014 
року). Тему дисертації затверджено (протокол № 4 від 24 листопада 2005 року) та 
уточнено (протокол № 4 від 27 листопада 2014 року) на засіданні вченої ради 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.         

Мета дослідження – встановити, проаналізувати та описати соціопрагматичні 
особливості англійськомовного повчального дискурсу.  

Поставлена мета зумовлює виконання таких завдань: 
− визначити категорійно-поняттєву та методологічну базу дослідження; 
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− здійснити параметризацію повчального дискурсу за такими показниками, 
як учасники, хронотоп, цілі, цінності, стратегії, матеріал, різновиди та жанри, 
прецедентні тексти, дискурсивні формули; 

− розкрити структурні та соціопрагматичні характеристики різних видів 
повчального дискурсу; 

− встановити стратегії й тактики реалізації інтенції адресанта в різних видах 
повчального дискурсу; 

− окреслити мовні засоби й стилістичні прийоми морфологічного, 
лексичного та синтаксичного рівнів, властиві тактикам у повчальному дискурсі; 

− схарактеризувати інструментарій дискурсивних маркерів у висловленнях 
адресанта й адресата; 

− дослідити невербальний супровід повчання та його ефективність.  
Об’єктом дослідження обрано англійськомовний повчальний дискурс як 

спрямований на адресата (адресатів) комунікативний вплив у комплексі його 
лінгвальних та екстралінгвальних характеристик.   

Предметом аналізу виступають соціолінгвістичні та прагматичні параметри 
англійськомовного повчального дискурсу.  

Матеріалом дослідження слугували 930 фрагментів англійськомовного 
повчального дискурсу, дібраних методом суцільної вибірки з 32 художніх творів 
британських, ірландських, канадських та американських письменників другої 
половини XX – початку XXI століття загальним обсягом 143 954 слововживань. 

Теоретико-методологічною базою дослідження є фундаментальні праці в 
галузі дискурсології, присвячені дискурсивним стратегіям (Т. ван Дейк, 
М. О. Кузнецова, К. В. Піщікова, А. А. Семенюк, О. В. Фадєєва, В. Ю. Федотова), 
дискурсивним маркерам (С. Ервін-Тріпп, М. Колл, О. Криницька, Й. Машлер, 
С. Мюллер, Б. Фрейзер, Д. Шифрін), стилістиці дискурсу (П. Сімпсон, К. Уейльс), 
синергетиці дискурсу (Т. І. Домброван, Л. С. Піхтовнікова), граматиці дискурсу 
(Р. Лонгакр), дискурс-аналізу (Р. Водак, М. Л. Макаров, О. І. Морозова, Н. Ферклаф, 
Л. Філіпс, Дж. Флауерд’ю, І. С. Шевченко), гендеру й дискурсу (Д. Таннен), 
невербальним елементам у дискурсі (Г. І. Барташева, І. І. Сєрякова, Л. В. Солощук), 
дискурсу та ідеології (Ж. Гійому, Д. Мальдід’є), типології дискурсу (Ф. С. Бацевич, 
Дж. Ессер), окремим видам дискурсу (А. А. Бігарі, О. В. Дудоладова, 
П. Г. Крючкова, С. І. Потапенко, Д. Фаркас). Також дослідження ґрунтується на 
положеннях теорії мовленнєвих актів (Л. Р. Безугла, Дж. Остін, Г. Г. Почепцов, 
Дж. Серль, Дж. Фелікс-Брасдефер), логіко-прагматичної теорії комунікації 
(Н. Д. Арутюнова, А. Д. Бєлова, П. Браун, Ю. Габермас, Г. Грайс, М. Кінпойнтер, 
С. Левінсон, Г. Ліч, О. О. Селіванова), соціолінгвістики (В. І. Карасик), соціології 
(М. Вебер, Р. К. Мертон, Т. Парсонс, Д. Рісмен), конверсаційного (Р. Кліфт, 
Є. В. Клюєв, Б. Семрадж) та контекстологічного (Дж. Левід, Дж. Флауерд’ю) 
аналізів.  

Мета й завдання дисертації визначають використання таких методів: описовий 
метод і його основні компоненти – інтерпретація та узагальнення – використано для 
параметризації повчального дискурсу; типологічний метод – для виокремлення 
видів повчального дискурсу; контекстуально-інтерпретативний метод дає змогу 
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встановити інтенції адресанта, стратегії та тактики їх реалізації, оцінити успішність 
повчання й визначити супровідні невербальні засоби; семантико-синтаксичний та 
стилістичний аналіз слугує для характеристики мовного наповнення дискурсивних 
тактик; соціолінгвістичний аналіз – для визначення статусного вектора 
комунікантів; методику когнітивно-прагматичної інтерпретації застосовано для 
виявлення експлікатур, імплікатур та пресупозицій дискурсу; елементи кількісного 
аналізу – для визначення кількісних характеристик різних дискурсивних стратегій і 
тактик у межах видів повчального дискурсу, встановлення частотності 
різноманітних невербальних виявів, оцінних елементів і дискурсивних маркерів. 

Наукова новизна дисертаційної праці полягає у виділенні в результаті 
параметризації повчального дискурсу трьох його видів – моралістичного, 
інструктивного та фатичного, які ще не були об’єктами окремих лінгвістичних 
студій. Уперше стратегії й тактики повчального дискурсу та мовні засоби їх 
актуалізації розглянуто в межах різних видів повчання. Новизну зумовлює 
дослідження впливу статусно-векторних відносин комунікантів на успішність 
повчання, виділення й характеристика типів секвенцій як логіко-структурних 
моделей формування інструкції та визначення впливу невербальних засобів 
комунікації на успішність реалізації інтенції адресанта. Також у дисертації вперше 
окреслено репертуар дискурсивних маркерів у повчальному дискурсі.        

Теоретична значущість роботи полягає в тому, що її висновки збагачують  
такі галузі англістики, як прагмасемантика (представлено механізми реалізації 
інтенції адресанта за допомогою лексичних одиниць оцінної семантики в 
повчальному моралістичному дискурсі) та прагмастилістика (визначено роль 
стилістичних прийомів на рівні дискурсивних тактик). Результати розвідки 
сприяють розробленню таких галузей мовознавства, як теорія комунікації 
(з’ясовано роль позитивної ввічливості в повчальному фатичному дискурсі, 
проілюстровано вплив порушення максим спілкування на ефективність повчання), 
теорія конотацій (простежено актуалізацію конотативних значень у повчальному 
моралістичному дискурсі), дискурсологія (встановлено дискурсивні стратегії й 
тактики повчального дискурсу), соціолінгвістика (змодельовано комунікативні 
ситуації з огляду на статусно-рольові відносини комунікантів, компетентність 
адресанта).  

Практичне значення здобутих результатів дослідження полягає в  
можливості їх використання в навчальному процесі, зокрема в курсах теоретичної 
граматики (розділ “Комунікативні типи речень”), стилістики англійської мови (у 
розділах “Стилістична семасіологія”, “Стилістика тексту”), лексикології сучасної 
англійської мови (у розділах “Словотвір”, “Семантична структура слова”), 
загального мовознавства (розділ “Мова і невербальні засоби спілкування”), у 
спецкурсах із прагмалінгвістики, теорії комунікації та дискурсології, для написання 
наукових праць з філології. 

Апробація результатів дослідження здійснена в доповідях на міжнародних 
конференціях за кордоном: International Postgraduate Linguistic Conference “What’s in 
a Text?” (Lublin, 2010), 24th Conference of the International Society of Humour Studies 
(Krakow, 2012); міжнародних наукових та науково-практичних конференціях в 
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Україні: “Актуальні проблеми розвитку суспільства: історична спадщина, реалії та 
виклики XXI  століття” (Луцьк, 2008), “Язык и мир” (Ялта, 2008), “Міжкультурна 
комунікація: мова – культура – особистість” (Острог, 2009), “Інтертекстуалізація в 
системі художньо-філософського мислення: теоретичний та історико-літературний 
виміри” (Луцьк, 2009), “Іноземна філологія у XXI столітті” (Запоріжжя, 2011), 
“Мова і конфлікт” (Одеса, 2011), “Межкультурные коммуникации: информационно-
коммуникативные технологии в лингвистике” (Алушта, 2012), “Пріоритети 
германського і романського мовознавства” (Луцьк – Світязь, 2009, 2010, 2017); 
всеукраїнських наукових конференціях: “Актуальні проблеми філології та 
перекладознавства” (Хмельницький, 2005), “Пріоритети германського та 
романського мовознавства” (Луцьк (Світязь) 2008); на засіданнях кафедри практики 
англійської мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки (2005–2010 рр). 

Публікації. Основні положення дисертації викладено в тринадцяти 
одноосібних публікаціях у періодичних виданнях України, десять із яких є 
фаховими (4,16 друк. арк.), в одній одноосібній зарубіжній публікації (0,4 друк. арк.) 
і в одній зарубіжній публікації у співавторстві (0,42 друк. арк.) (внесок автора 
полягає в аналізі мовних засобів актуалізації дискурсивних стратегій), а також у 
матеріалах і тезах доповідей на міжнародних наукових конференціях 
(0,1 друк. арк.). Загальний обсяг авторських публікацій із проблематики 
дослідження складає 6,2 друк. арк. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі списку умовних 
скорочень, вступу, чотирьох розділів із висновками до кожного з них, загальних 
висновків, списку використаних джерел (302 найменування, із них 135 – іноземними 
мовами), джерел довідкового (14 найменувань) та ілюстративного матеріалу (32 
найменування), додатків на 39 сторінках. Дисертаційну працю ілюструють 4 таблиці 
й 10 рисунків. Загальний обсяг роботи – 280 сторінок, основного тексту – 193 
сторінки. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність і наукову новизну роботи, сформульовано 

її мету й завдання, визначено об’єкт, предмет і матеріал дослідження та окреслено 
методи його аналізу, розкрито теоретичне й практичне значення отриманих 
результатів, подано відомості про апробацію та кількість публікацій, описано 
структуру й обсяг дисертації. 

У першому розділі “Теоретико-методологічні засади дослідження 
повчального дискурсу” висвітлено трактування повчання в галузях філософії, 
соціології, літературознавства та лінгвістики. 

У філософських трактатах та есе повчання розглядають у межах теорій 
державного устрою, дослідження людської природи, розроблення теоретичних засад 
дидактики та національної освіти. Повчання є не лише предметом філософських 
розвідок, але й способом донесення філософських ідей та поглядів. 
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Соціологи розглядають повчання як інструмент соціалізації особистості, який 
нерозривно пов’язаний з оцінкою. Повчання допомагає сформувати комплекс 
ціннісних установок і моральних принципів, якими індивід буде керуватися в 
подальшому. Окрім цього, повчання є засобом корекції девіантної поведінки. 

У літературознавстві повчання знаходить подвійне втілення. З одного боку, 
повчання виступає елементом будь-якого літературного твору, з іншого – воно 
утворює окремий літературний жанр. Дидактичний характер мають такі жанри, як 
проповідь, житіє, притча, аполог, афоризм, байка, мораліте, міракль, шкільна драма 
тощо. Учені виокремлюють також літературу мудрості та настановних розповідей. 
Література повчального спрямування може бути як релігійною, так і світською. 

У лінгвістиці повчання переважно розглядають у площині педагогічного 
дискурсу, який трактують як “текст висловлення вчителя в реальній ситуації 
спілкування” (В. В. Єфремова). Ключовим концептом педагогічного дискурсу є 
навчання (В. І. Карасик), а його метою – соціалізація нового члена суспільства        
(В. І. Карасик). У західноєвропейській та американській лінгвістичних школах 
педагогічний дискурс витлумачують дещо інакше, а саме як сукупність правил, які 
формують певні навички та регулюють взаємозв’язки між цими навичками, а також 
правил створення суспільного порядку (Б. Бернштайн). 

На провідній ролі повчання наголошують і під час аналізу паремій. Зокрема, 
відзначається, що пареміями можна послуговуватися в дидактичних цілях 
(О. В. Липчанко), вони повчають, дають настанови, критикують, звинувачують 
(О. О. Дмитрієва), прислів’я та приказки визначають систему оцінювання 
навколишнього світу, ієрархію цінностей народу (В. В. Жданова). Серед функцій 
прислів’їв і приказок виокремлюють регулятивну й розглядають паремії як засіб 
маніпулятивного впливу (Г. Д. Сидоркова).  

У дисертації визначаємо повчальний дискурс як цілеспрямований 
комунікативний вплив, зумовлений особливою адресантно-адресатною 
конфігурацією, з іллокутивною метою адресанта здійснити повчання 
комунікативного партнера/партнерів, що включає вербальний та екстралінгвальний 
компоненти комунікації. На відміну від інституційного педагогічного дискурсу 
повчальний дискурс може функціювати за межами соціальних інститутів.  

Дослідження проведене в межах когнітивно-комунікативної парадигми з 
використанням прийомів соціологічного дискурс-аналізу. Услід за українськими 
дослідницями І. С. Шевченко та О. І. Морозовою, дискурс розуміємо як мову разом 
з її соціальним контекстом, як соціально структурований та соціально 
структурувальний феномен. У такий спосіб акцентується соціальна природа 
дискурсу, який, з одного боку, постає утворенням соціального контексту, а з іншого  
– породжує зміни, що виникають у соціальному контексті в результаті 
функціювання дискурсу. 

У другому розділі “Соціопрагматичні особливості повчального 
моралістичного дискурсу” здійснено комплексний аналіз повчального 
моралістичного дискурсу, виокремлено прагматичний та соціальний складники 
цього виду дискурсу, представлено їх докладну характеристику, встановлено 
репертуар дискурсивних стратегій і тактик, до яких вдається адресант, а також 
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мовне наповнення кожної окремої тактики, визначено вплив невербальних і 
контекстуальних чинників на успішну реалізацію повчання в площині повчального 
моралістичного дискурсу.   

Мета повчального моралістичного дискурсу – передати адресатові моральні 
правила та установки, скорегувати його девіантну поведінку, яка не відповідає 
моральним стандартам, прийнятим у певній соціальній групі. Такий дискурс має дві 
чітко виражені взаємозумовлені грані – мовну та соціальну. Мовний аспект 
виявляється у доборі вербальних засобів впливу на адресата, а соціальний аспект 
визначає рольові та статусні вияви учасників комунікації. 

Проведений аналіз ілюстративного матеріалу дозволив встановити три 
основні характеристики повчального моралістичного дискурсу: аксіологічність, 
персуазивність та статусно-рольову відмінність комунікантів. 

Категорія оцінки є невід’ємним елементом повчального моралістичного 
дискурсу, оскільки цей дискурс  має на меті донести до адресата, що таке “погано” 
та “добре”. Далі здійснюється мовленнєвий вплив на свідомість адресата, 
підкріплений невербальними засобами. Повчання  результативне лише в тому 
випадку, якщо об’єкт повчання може не лише розрізнити явища об’єктивної 
реальності згідно із запропонованою шкалою оцінки, але й дотримується такої лінії 
поведінки, яка неодмінно буде маркована оцінкою “добре”. Повчальний 
моралістичний дискурс ґрунтується на аксіологічному кодексі, прийнятому всіма 
членами певної суспільної групи. Основою такого аксіологічного кодексу виступає 
оцінка, яку розуміємо як розгляд явищ об’єктивної дійсності крізь призму цінностей 
певної соціальної групи з використанням усталених критеріїв, що становлять шкалу 
оцінки.  

Повчальному моралістичному дискурсу притаманні різні види оцінок: загальні 
(хороший – поганий) і часткові (сенсорні, сублімовані та раціоналістичні) 
(класифікація оцінок за Н. Д. Арутюновою). Для підсилення впливу на адресата 
використовується поєднання різних видів оцінок. Наприклад: 

“You have to master yourself, Oz,” Liam said to me, quietly, as I drove back to the 
apartment on the Mound. “There’s something dangerous about you; it needs to be driven 
out and kept out. What we did this morning should be your standard work-out from now 
on, but the most important part of it is the part at the end. If you can’t do anything else, 
none of the physical stuff, at the very least you should commune with the peaceful side of 
your nature every day in life.” 

Since then, I’ve taken that advice to heart and followed it, religiously; it works, most 
of the time (Jardin, Poisoned Cherries, 245). 

Наведений фрагмент повчального моралістичного дискурсу відтворює 
розмову двох друзів та ілюструє успішно реалізоване повчання, як треба 
опановувати свій гнів. Адресант використав комбінацію усіх трьох видів оцінки – 
сенсорної (peaceful), сублімованої (dangerous, important) та раціоналістичної 
(standard). Реакція адресата свідчить про те, що така структура аксіологічного 
компонента є надзвичайно ефективною, оскільки відбувається апеляція до різних 
емоційних та когнітивних сфер особистості. Так повчання набуває більшої 
значущості. 
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З огляду на розташування оцінки на аксіологічній шкалі адресанта виділяємо 
схвалення (позитивна оцінка) та критику (негативна оцінка). Схвальна оцінка може 
як завершувати повчання, так і передувати йому. У такому разі схвалення постає 
певним психологічним маніпулюванням. Адресат, чия самооцінка була потішена 
попереднім оцінним твердженням, демонструє більшу готовність прислухатися до 
того, хто повчає. 

Критика ґрунтується на використанні негативно-оцінних висловлень. У 
більшості випадків адресант намагається пом’якшити негативне оцінне висловлення 
за допомогою  таких прийомів: 1) фрагментарної оцінки, її дистанціювання від 
співрозмовника; 2) евфемістичного вираження негативної оцінки. Наприклад:  

“You think he belongs to you because you want to belong to him. Hagar, don’t. It’s 
a bad word, “belong.” Especially when you put it with somebody you love. Love shouldn’t 
be like that... He spoke to her as he would to a very young child. “You can’t own a human 
being. You can’t lose what you don’t own. …” He stopped. She did not move or give any 
sign that she had heard him (Morrison, Song of Solomon, 330–331). 

Вище представлено фрагмент повчання, адресованого молодій дівчині, чиє 
кохання перетворилося на одержимість. Вживаючи лексичну одиницю belong з 
негативною конотацією, адресант намагається не вразити почуття адресата, прагне 
пом’якшити своє повчання та зробити його дієвим.  

Аксіологічний складник повчального моралістичного дискурсу призводить до 
яскраво вираженої опозиції цінностей у дискурсивному просторі. Цінності, 
представлені в такому дискурсі, можуть бути як моральними, так і культурними. У 
такому дискурсі спостерігаються два типи опозиції цінностей: 

1) “прийнятні” – “неприйнятні” для певної соціальної групи цінності, які 
реально існують у свідомості комунікантів та на шкалі оцінок займають 
діаметрально протилежні позиції “добре” і “погано”. Носієм прийнятних цінностей є 
той, хто повчає, а  неприйнятних – адресат повчання. У такому разі завданням 
адресанта буде змінити вже закріплені у свідомості адресата “неприйнятні цінності”, 
які набули спотвореної форми під дією різноманітних впливів або внаслідок 
негативного досвіду, на ті цінності, які схвалюються суспільною групою та 
закріплені в моральних нормах; 

2)  “прийнятні” цінності – відсутність будь-яких цінностей. Як і в першій 
опозиції, носієм прийнятних цінностей є той, хто повчає. Для  свідомості адресата 
повчання характерні “нульові” цінності, тобто вони цілком відсутні. Така опозиція 
трапляється в тому випадку, коли адресат, з огляду на свій вік або відсутність 
досвіду, не має певних ціннісних установок. У такому разі адресант має передати 
свою систему цінностей співрозмовнику.  

В обох випадках опозиція цінностей може бути присутня в повчальному 
моралістичному дискурсі як експліцитно, так й імпліцитно. Експліцитна опозиція 
цінностей виражена в мовленні комунікантів за допомогою лексичних (слова 
оцінної семантики, антоніми), синтаксичних (паралельні синтаксичні конструкції та 
повтори) та стилістичних (метафори, парафрази, антитези) засобів.  

Персуазивність утілюється в повчальному моралістичному дискурсі не лише 
як текстова категорія (стратегії й тактики переконування), але й як соціальний 
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феномен (соціальний вплив на певну особу). У цьому дискурсі переважає риторична 
аргументація, однак трапляється й образне переконування. Вибір персуазивних 
мовних засобів залежить від комунікативної ситуації, вікових і гендерних 
характеристик комунікантів, їх загальної ерудиції та лінгвістичної компетенції. 
Використання персуазивності покликане сформувати/змінити переконання та 
погляди адресата. 

Повчальний моралістичний дискурс є статусно маркованим. У дослідженні 
беремо до уваги три різновиди статусу: соціальний, ситуативний та особистісний, 
оскільки всі вони чітко простежуються в повчальному моралістичному дискурсі. 
Соціальний статус – співвідносне становище людини в соціальній системі, яке 
охоплює права та обов’язки, а також взаємні очікування поведінки. Ситуативний 
статус існує доти, доки особа перебуває в певній ситуації та виконує роль, пов’язану 
з такою ситуацією. Особистісний статус визначають певні риси характеру людини, 
її комунікативні навички (уміння маніпулювати, домінувати, нав’язувати власну 
волю) та рівень загальної компетентності. 

Перший вид статусу є фіксованим, тоді як два інших належать до лабільних. У 
повчальному моралістичному дискурсі всі різновиди статусу є однаково важливими, 
і основною характеристикою такого дискурсу постає полярність статусів та ролей 
комунікантів. Рольовий план статусу простежується в тому, що статус узагальнює 
безліч соціальних ролей. 

Компоненти повчального моралістичного дискурсу зумовлюють 
інструментарій дискурсивних стратегій, які використовує адресант. На основі 
персуазивного компонента вибудовано персуазивну стратегію повчального 
моралістичного дискурсу. Вона визначена як певним чином організована модель або 
структура висловлень, спрямованих на формування/зміну поглядів, переконань  чи 
моральних установок адресата. Статусно-рольові відмінності комунікантів 
визначають стратегію домінування в повчальному моралістичному дискурсі. 
Домінування позначає реальні вияви комунікативної поведінки, за допомогою якої 
можна реалізувати владу та здійснити вплив. 

Для реалізації персуазивної стратегії адресант обирає відповідні тактики 
підсилення або применшення. Найпоширенішими є тактики підсилення: тактика 
підсилення позитивних сторін запропонованої моделі поведінки складає 43 %, 
тактика підсилення слабких сторін моделі поведінки опонента – 30 %, а поєднання 
цих двох тактик – 21 %. Тактики применшення були зафіксовані лише в 3 % 
дискурсивних фрагментів. У 3 % фрагментів спостерігається поєднання тактик 
підсилення і применшення.   

Такі кількісні показники свідчать про те, що персуазивні тактики підсилення є 
дієвішим інструментом впливу на свідомість адресата порівняно з тактиками 
применшення. Адресант не зацікавлений у висвітленні слабких сторін своєї позиції 
або сильних сторін позиції співрозмовника та воліє зовсім не згадувати про них. 
Тактика підсилення позитивних сторін запропонованої моделі поведінки 
використовується в тому випадку, коли адресант апелює до певних прагнень 
адресата (бути багатим, знаменитим, впливовим тощо). Часто адресант сам має 
бажані якості, що підвищує його авторитет в очах співрозмовника. Наприклад: No 
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one had ever heard the Don utter a naked threat, no one had ever seen him in an 
uncontrollable rage. It was unthinkable. And so he tried to teach Sonny his own 
disciplines. He claimed that there was no greater natural advantage in life than having 
an enemy overestimate your faults, unless it was to have a friend underestimate your 
virtues (Puso, The Godfather, 130). 

У наведеному фрагменті адресант використовує прийом асоціації для 
мовленнєвого втілення тактики підсилення позитивних сторін запропонованої 
моделі поведінки. Завдяки контекстній імпліцитній асоціації повчання 
підкріплюється силою власного прикладу адресанта, тобто має місце асоціативна 
модель “Спадок” (Heritage), оскільки батько передає синові свій досвід та знання.   

Для реалізації стратегії домінування мовець вдається до тактик демонстрації 
статусу, погрози чи висміювання. Найпоширенішою тактикою стратегії домінування 
постає демонстрація статусу (84 %). Часто ця тактика реалізується за допомогою 
комбінації стилістичних засобів. Наприклад:  

“Now look at me,” Mrs Wormwood said. “Then look at you. You chose books. I 
chose looks.” 

Miss Honey looked at the plain plump person with the smug suet-pudding face who 
was sitting across the room. “What did you say?” she asked. 

“I said you chose books and I chose looks,” Mrs Wormwood said. “And who’s 
finished up the better off? Me, of course. I’m sitting pretty in a nice house with a 
successful businessman and you’re left slaving away teaching a lot of nasty little 
children the ABC” (Dahl, Matilda, 98). 

Адресант використовує цілий комплекс стилістичних прийомів на різних 
мовних рівнях: римування books-looks (фонетичний рівень), епітет nasty, метафору 
you’re left slaving away teaching, антитезу I said you chose books and I chose looks 
(лексико-семантичний рівень), паралельні конструкції, повтори, риторичне 
запитання And who’s finished up the better off?, еліпсис Me, of course (синтаксичний 
рівень). Наведене вище нагромадження стилістичних прийомів сприяє експлікації 
стратегії домінування, засвідчує неприязне та зневажливе ставлення адресанта до 
адресата висловлення та перетворює повчання на засіб самоствердження, 
вихваляння, а не власне дидактичний інструмент. 

У моралістичному повчальному дискурсі також спостерігається поєднання 
двох вищезазначених стратегій. Дев’ять комбінаторних моделей було виявлено у 
9 % дискурсивних фрагментів.   

Третій розділ “Соціопрагматичні особливості повчального інструктивного 
дискурсу” містить комплексний аналіз повчального інструктивного дискурсу. 
Виокремлено прагматичний та соціальний складники цього виду дискурсу, 
представлено їх докладну характеристику, встановлено репертуар дискурсивних 
стратегій і тактик, до яких вдається адресант, а також мовне наповнення кожної з 
тактик, визначено вплив невербальних та контекстуальних чинників на успішну 
реалізацію повчання в площині повчального інструктивного дискурсу.     

Повчальний інструктивний дискурс – це такий комунікативний повчальний 
вплив, який покликаний формувати в адресата конкретно-предметну компетенцію 
або поведінкову модель у певній ситуації, яка вимагає чітких дій. Прагматичними 
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складниками повчального інструктивного дискурсу є секвенційність та асертивний 
характер висловлень, соціальним складником постає компетентність адресанта.  

Найвиразнішою особливістю повчального інструктивного дискурсу є його логічна 
структура, яка складається з набору певних елементів – секвенцій. Услід за 
Р.  Лонгакром, стверджуємо, що в цьому виді дискурсу представлені два види секвенцій 
– логічна та хронологічна. Логічна секвенційність визначається причинно-
наслідковими зв’язками, тоді як хронологічна – порядком виконання етапів дії, які 
визначає інструкція. Логічна послідовність може виражати причинно-наслідкові зв’язки 
не лише між власне етапами дії, але й між етапами дії та релевантними явищами 
об’єктивної дійсності або суб’єктивним баченням адресанта. 

З огляду на кількість складників поділяємо логічні та хронологічні секвенції на 
гомогенні та гетерогенні, а з огляду на характеристики складників – на прості та складні. 
Наприклад: 

Maude disapproved. “The marathon is in three weeks and you have not done any 
distance. You should have about four twenty-milers under your belt by now and you have 
not done one!” 

“But it's so far, Miss! It’s so boring! I can’t go fast for that distance. I have to plod 
along.” 

“Your body has to accustom itself to the long distance. You can’t spring it on your 
body the day of the marathon. Your metabolism has to have accommodated by then.” 

“Also,” she glared at me, “It’s bad to keep running on the mountain. You should be 
running every day on pavement. The marathon is on a road. There’s a big difference. 
Pavement is harder.” 

“I know,” I waned (Trott, When Your Lover Leaves, 70). 
Наведений фрагмент ілюструє повчальний інструктивний дискурс із логічно-

секвенційною структурою. Запропонована інструкція виражена директивами з 
модальними дієсловами should, can у заперечній формі та модальним висловом have to.  
Дія, яку необхідно виконати згідно з інструкцією – підготовка до марафону, що 
складається з двох основних частин – визначення режиму тренування та загальної 
фізичної підготовки бігуна. 

Хронологічна секвенційність допомагає побудувати інструкцію так, що адресат 
відразу чітко розуміє, у якій послідовності він повинен виконувати ті чи ті дії. 
Наприклад:  

“Always turn the oven on before you begin – three hundred fifty degrees is what 
most cakes need.” Yolonda showed Shirley how to set the oven. 

“Now – first you have to sift the flour, then measure it, then sift it again.” Yolonda 
used her teacher voice. 

Shirley giggled hoarsely. “That seems excessive” (Fenner, Yolonda’s Genius, 58). 
Специфічною рисою хронологічної секвенції в повчальному інструктивному 

дискурсі є анафоричний повтор прислівників часу, найчастіше  прислівника then, 
який сигналізує про перехід до наступного етапу виконання певної дії чи операції. 
Іншими широковживаними прислівниками часу є first, second, third (позначають 
порядок виконання дій), finally (позначає кінцевий крок для досягнення бажаного 
результату), afterward (вказує на завершення попередньої дії або попереднього етапу 
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певного процесу). Було встановлено, що хронологічні секвенції можуть бути як 
континуумними, так і перерваними, що зумовлено фактором адресанта. У 
випадку, коли адресант добре обізнаний із процесом або діями, які він представляє у 
вигляді інструкції, хронологічна секвенція буде континуумного типу. Така секвенція 
презентує усі етапи дії в тому порядку, у якому їх треба виконувати. Перервана 
хронологічна секвенція спостерігається тоді, коли адресант нечітко знає або забув 
точний перебіг процесу. 

Асертивність, як ще один прагматичний складник повчального інструктивного 
дискурсу, характеризує комунікативну спрямованість повчального впливу. 
Асертивність повчального інструктивного дискурсу зумовлена статусом адресанта: 
за умов однакового рівня компетентності, проте відмінних статусних характеристик, 
адресант зі спадним статусним вектором буде більш асертивним у повчанні. На 
противагу цьому адресант із висхідним статусним вектором, хоч і буде 
інструктувати свого співрозмовника, демонструватиме невпевненість і нерішучість. 
У такому випадку низький рівень асертивності безпосередньо позначається на 
дієвості інструкції. 

Вияви асертивності в дискурсі можуть бути як вербального, так і 
невербального характеру. Як зазначає Т. Гіллен, наріжними каменями асертивності є 
відповідний зоровий контакт, нейтральний тон голосу, відкрита постава (open 
posture) та слова, які використовує адресант. Саме зазначені показники дозволили 
встановити три рівні асертивності повчального інструктивного дискурсу: низький, 
середній та високий. 

Інструкції з низькою асертивністю характеризуються відсутністю прямих 
директивних висловлень і вказівок. Натомість використовуються спонукальні 
структури, які вводяться висловами what about, why not, why don’t you, let’s. Такі 
інструкції містять також порівняльні структури, модальні дієслова could, might, 
should, ought to, умовні речення, розділові запитання та обов’язкові логічні 
секвенції, що експлікують причинно-наслідковий зв’язок явищ об’єктивної 
дійсності та інструктивних вказівок. 

Повчальний інструктивний дискурс із середнім рівнем асертивності не 
переобтяжений елементами, які покликані пом’якшити інструктивний вплив і водночас 
знижують ефективність інструкції. Позицію адресанта можна схарактеризувати як 
зацікавленість та орієнтацію на досягнення бажаного результату. Адресант поважає 
точку зору співрозмовника та готовий вислухати його аргументи. Окрім цього, середній 
рівень асертивності повчального інструктивного дискурсу засвідчує те, що адресант 
впевнений у позитивній реакції адресата.    

Високий рівень асертивності характеризує адресанта як авторитарну та 
категоричну особистість, яка зацікавлена лише в належному виконанні інструкції, 
проте зовсім не зважає на думки та почуття свого партнера по комунікації. Такий 
рівень асертивності також вказує на спадний статусний вектор адресанта та його 
компетентність, яка визнається адресатом. До мовних засобів вираження високого 
рівня асертивності відносимо прямі імперативи, модальні дієслова must, be to, 
модальний вислів have to, емфатичні конструкції, певні стилістичні засоби 
(паралельні конструкції, повтори, інверсія).  
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Визначальним соціальним складником повчального інструктивного дискурсу 
постає компетентність адресанта, яка не обов’язково зумовлюється статусом, а 
залежить від досвіду, умінь, здатності швидко аналізувати ситуацію та прогнозувати 
її розвиток. Компетентність адресанта знаходить вираження не лише в суто 
матеріальному, конкретно-предметному наповненні дискурсу, вона також визначає 
структуру логічних і хронологічних секвенцій. У повчальному інструктивному 
дискурсі компетентність адресанта належить до контекстуальних елементів, 
оскільки сам факт надання інструкції не свідчить про його компетентність у певній 
сфері.   

З огляду на рівень компетентності адресанта та її оцінку співрозмовником, 
було встановлено чотири можливі варіанти комунікативної ситуації повчання. 
 

 
 

Рис. 1. Конфігурації комунікативних ситуацій в інструктивному 
повчальному дискурсі з огляду на компетентність адресанта 

 
Вважаємо, що можливі комунікативні ситуації повчання доцільно відобразити 

в системі координат, оскільки обидві визначальні характеристики будуть марковані 
знаками «+» (наявність) або «–» (відсутність). Отже, компетентність адресанта в 
повчальному інструктивному дискурсі може знаходити вияви в таких 
комунікативних ситуаціях: 

1. Позитивна оцінка компетентності адресанта адресатом +, компетентність 
адресанта +. Ця конфігурація є найтиповішою для повчального інструктивного 
дискурсу (73 %). 

2. Позитивна оцінка компетентності адресанта адресатом –, компетентність 
адресанта + (14 %).  
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4. Позитивна оцінка компетентності адресанта адресатом +, компетентність 
адресанта – (2 %). 

Проведений аналіз усіх чотирьох комунікативних ситуацій довів, що лише 
комунікативна ситуація (1) забезпечує належне розгортання повчального 
інструктивного дискурсу та отримання очікуваного результату. Комунікативні 
ситуації (2)–(3) розглядаємо як комунікативні невдачі, оскільки адресант не може 
реалізувати свою інтенцію – спонукати адресата до виконання певних дій. 
Комунікативна ситуація (4) уможливлює продукування інструкції, яка не є валідною 
та не може забезпечити очікуваний результат. 

З огляду на таку ознаку повчального інструктивного дискурсу як 
секвенційність, виділено основну стратегію, що ґрунтується на секвенційності, – 
стратегію множинності інструкцій (56 %). Ця стратегія знаходить своє втілення за 
допомогою тактик нагромадження інструкцій, пропозиції альтернативи, моделювання 
секвенції. Наприклад: 

 A word of warning to you all,” Miss Honey said. “The Headmistress is very strict 
about everything. Make sure your clothes are clean, your faces are clean and your hands 
are clean. Speak only when spoken to. When she asks you a question, stand up at once 
before you answer it. Never argue with her. Never answer back. Never try to be funny. If 
you do, you will make her angry, and when the Headmistress gets angry you had better 
watch out” (Dahl, Matilda, 134–135). 

Учитель вдається до такого виду інструкції, оскільки знає, що дітям усі 
зазначені правила добре відомі. Щоб закріпити та актуалізувати вже знайому 
поведінкову модель, тактика нагромадження інструкцій може виявитися доволі 
дієвою. Проте, щоб підкреслити значимість інструкції, міс Хані вказує на причини 
інструктивних вказівок, формуючи дві логічні гетерогенні секвенції: просту та 
складну. Обидві секвенції мають стандартну структуру, тобто причина передує 
наслідку.  

Компетентність адресанта слугує основою для таких дискурсивних стратегій, 
як демонстративна (11 %) та стратегія застереження (8 %). Реалізація першої з них 
відбувається шляхом тактик власного прикладу адресанта та залучення адресата до  
процесу виконання дії, реалізація другої – з використанням тактик абстрагування 
негативних наслідків і адресації негативних наслідків. Адресант також може 
вдаватися до асертивної стратегії – стратегії тиску на співрозмовника – 8% (тактики 
повтору інструкції, вимагання згоди адресата й перевірки інструкції). Комбінаторні 
варіанти стратегій було зафіксовано у 17 % дискурсивних фрагментів.   

У четвертому розділі “Соціопрагматичні особливості повчального 
фатичного дискурсу” здійснено комплексний аналіз повчального фатичного 
дискурсу, виокремлено прагматичний та соціальний складники цього виду 
дискурсу, подано їх докладну характеристику, встановлено стратегію девалідизації 
та її тактики (створення парадоксу, зміна тональності дискурсу), мовне наповнення 
кожної з тактик, визначено вплив невербальних і контекстуальних чинників на 
успішну реалізацію повчання в площині повчального фатичного дискурсу.   

Повчальний фатичний дискурс  – це такий вид повчального дискурсу, який 
містить знівельоване адресантом повчання, інтенцією якого є підтримання або 
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розмикання контакту зі співрозмовником. Цей вид дискурсу, на відміну від 
моралістичного та інструктивного, спрямований не на формування та зміну ціннісних 
установок або моделі поведінки адресата, а на встановлення та/або підтримання мовного 
контакту. 

Фатичне повчання вимагає від обох комунікантів наявності спільних фонових 
знань: адресант повинен маркувати фатичну природу повчання так, щоб адресат міг це 
розпізнати; у свою чергу, адресат повинен правильно зчитати інтенцію адресанта та не 
сприймати повчання серйозно. Тобто, якщо адресат виконує ті дії або вказівки, які 
зазначені в повчанні, то можна стверджувати, що акт фатичної комунікації виявився 
невдалим. Поділяючи твердження про наявність певної ієрархії інтенцій мовця, робимо 
висновок, що в повчальному фатичному дискурсі спостерігається конвергенція мовних 
функцій – фатичної та емотивної, які відображають інтенції мовця різних рівнів. 

Повчальний фатичний дискурс містить основні формальні ознаки повчання 
(специфічні мовні форми) – оцінну лексику, прямі та непрямі директиви різного ступеня 
категоричності, умовні речення, аргументативні структури симптоматичного, 
каузального та компаративного типів. Проте змістове наповнення повчання, статусно-
рольові відносини комунікантів, екстралінгвальні та контекстуальні чинники 
(авторський наратив) виявляють фатичну природу комунікативного витвору. Наприклад:  

“What are you going to cook?” he said. “Are you good at cooking?” 
“Oh, you know . . .” I said. “Actually, I usually use Marco Pierre White. It’s 

amazing how simple it can be if one goes for a concentration of taste.”  
He laughed and then said, “Well, don’t do anything too complicated. Remember 

everyone’s coming to see you, not to eat parfaits in sugar cages.”  
Daniel would never have said anything nice like that. V. much looking forward to 

the dinner party (Fielding, Bridget Jones’s Diary, 132). 
Повчання складається з двох імперативів, категоричність яких пом’якшена не 

лише жартівливим тоном адресанта, але й використанням прагматичного маркера – 
сигналу зворотного зв’язку well у першому висловленні та імпліцитного 
комплімента, побудованого на протиставленні, у другому висловленні – everyone’s 
coming to see you, not to eat parfaits in sugar cages. Адресант наголошує особовий 
займенник you і цим підкреслює позитивне обличчя адресата. Ставлення адресанта 
до адресата також експлікується за допомогою такого складника висловлення як 
логічний наголос. 

У процесі комунікації повчальний фатичний дискурс може набувати 
фрагментарної форми. Відмінність між стандартною та фрагментарною формами 
полягає у співвідношенні елементів повчального фатичного дискурсу з елементами 
інших видів повчання. Компонування структурних елементів повчання 
визначається інтенцією адресанта. Стандартне фатичне повчання в панівній 
більшості випадків (76 %) позбавлене будь-яких сторонніх елементів нефатичного 
характеру. Використання такої форми повчального фатичного дискурсу свідчить 
про те, що адресант не прагне вплинути на ціннісні установки або поведінку 
адресата.   

Фрагментарна форма повчального фатичного дискурсу спостерігається в 
межах інших видів повчального дискурсу – моралістичного або інструктивного. 
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Співвідношення елементів зазначених видів дискурсу в дискурсивному просторі 
може варіюватися, проте за умови приблизно однакової кількості елементів обох 
видів дискурсу. Основна функція такого повчання – здійснення комунікативного 
впливу на адресата. У такому разі емотивна або фатична функції будуть 
другорядними.       

 
ВИСНОВКИ 

 
1. Повчальний дискурс – це цілеспрямований комунікативний вплив, 

зумовлений особливою адресантно-адресатною конфігурацією із закріпленими 
ролями, з іллокутивною метою адресанта здійснити повчання комунікативного 
партнера/партнерів, що включає вербальний та невербальний компоненти 
комунікації. 

2. Адресант наділений статусним чи ситуативним правом повчати партнера 
по комунікації. Хронотоп повчального дискурсу можна репрезентувати так: 
теперішнє → майбутнє, лише теперішнє або минуле → теперішнє → майбутнє. 
Головні цілі повчального дискурсу – передати досвід, знання, моральні установки. 
Цінності постають ядром повчального дискурсу, утворюючи аксіологічну шкалу, 
якою керується адресант. Стратегії й тактики повчального дискурсу визначає 
інтенція мовця. Матеріалом повчального дискурсу виступають явища 
навколишнього світу – дії та поведінка людей, статусні й сімейні ролі, устрій 
суспільства. Виокремлено три різновиди повчального дискурсу – моралістичний, 
інструктивний і фатичний. Повчальний дискурс насичений прецедентними 
текстами, зокрема цитатами, афоризмами, притчами тощо. Серед дискурсивних 
формул найпоширенішими є директиви, констативи й менасиви.  

3. Повчальний моралістичний дискурс – це статусно маркований 
комунікативний вплив, основним завданням якого є передавання адресатові 
моральних правил та установок, а також корекція його девіантної поведінки. Цей 
тип дискурсу містить аксіологічний і персуазивний компоненти, соціальним 
складником виступають статусно-рольові відносини комунікантів. Повчальний 
інструктивний дискурс – це асертивний комунікативний вплив, покликаний 
сформувати в адресата конкретно-предметну компетенцію або поведінкову модель у 
певній ситуації. Характеристиками цього виду дискурсу є секвенційність, 
асертивний характер висловлень і компетентність адресанта. Повчальний фатичний 
дискурс – м’який комунікативний вплив, що демонструє конвергенцію фатичної 
та емотивної функцій. 

4. У повчальному моралістичному дискурсі реалізація інтенції мовця 
досягається через персуазивну стратегію (тактики підсилення або применшення 
певної моделі поведінки) та стратегію домінування (тактики демонстрації статусу, 
погрози чи висміювання). У повчальному інструктивному дискурсі арсенал засобів 
впливу адресанта на адресата нараховує чотири стратегії: стратегію множинності 
інструкцій (тактики нагромадження інструкцій, пропозиції альтернативи, 
моделювання секвенції), демонстративну (тактики власного прикладу адресанта та 
залучення адресата в процес),  застереження (тактики абстрагування негативних 
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наслідків, адресації негативних наслідків) і тиску на співрозмовника (тактики 
повтору інструкції, вимагання згоди адресата й перевірки інструкції). Повчальний 
фатичний дискурс містить єдину стратегію – девалідизацію повчання (тактики  
створення парадоксу й зміни тональності дискурсу).   

5. Тактики персуазивної стратегії в повчальному моралістичному дискурсі 
актуалізуються за допомогою оцінних елементів, модальних дієслів must, could, 
might (часто в поєднанні з перфектними інфінітивами), умовних речень трьох типів, 
модальних конструкцій на зразок had better, імперативних конструкцій, часових 
форм Present Continuous, Present Perfect, Future Simple, Future Continuous, Future 
Perfect, спонукальних конструкцій типу let’s + inf, підсилювальної частки do. 
Мовними засобами актуалізації стратегії домінування є інвективна лексика (тактика 
висміювання), умовні речення трьох типів та граматичні форми на позначення 
майбутньої дії: звороти to be going to, to be about to, часові форми Present Continuous, 
Future Simple, Future Continuous (тактика погрози), конструкція Complex Object з 
дієсловом want, імперативи, дерогативна лексика (тактика демонстрації статусу).     

Тактики стратегії множинності інструкцій в повчальному інструктивному 
дискурсі актуалізуються за допомогою імперативних зворотів, підрядних речень 
умови та часу, модальних дієслів could, should, модального вислову have to, 
дейктичних елементів, прислівників часу та сполучників сурядності. Демонстративна 
стратегія маркується лексичними одиницями to show, to demonstrate, to teach, to 
follow, to imitate, to practise, спонукальним зворотом let’s. Для стратегії застереження 
властиві граматичні форми на позначення майбутньої дії: звороти to be going to, to 
be about to, часові форми Present Continuous, Future Simple, Future Continuous, Future 
Perfect та умовні речення першого типу. Тактика абстрагування негативних 
наслідків, як один із механізмів реалізації цієї стратегії, вирізняється великою 
кількістю безособових речень. Стратегія тиску на співрозмовника містить значну 
кількість імперативів, анафоричних та епіфоричних повторів (тактики повтору 
інструкції та перевірки інструкції), Complex Object, імперативи, загальні й розділові 
питання (тактика вимагання згоди адресата). 

Мовними засобами актуалізації стратегії девалідизації повчання в 
повчальному фатичному дискурсі є різноманітні стилістичні прийоми – метафора, 
антономазія, персоніфікація, іронія, гіпербола, літота, зевгма, антитеза (тактика 
створення парадоксу), а також підкреслений перехід від розмовної лексики до 
книжної і навпаки (тактика зміни тональності дискурсу).     

6. У повчальному моралістичному дискурсі поширеними є такі дискурсивні 
маркери: and (сигнал про зв’язок між двома фрагментами мовлення), well (підсумок 
вищезазначеного), but (протиставлення, контраст), now (зміна теми), oh (розуміння 
сказаного), listen (сигнал про зміну комунікативного ходу), I mean (уточнення 
вищевказаного). У повчальному інструктивному дискурсі найчастіше трапляються 
дискурсивні маркери and (сигнал про зв’язок між двома фрагментами мовлення), 
look (сигнал про зміну комунікативного ходу), now (підсумок вищезазначеного). 
Повчальному фатичному дискурсу властиві такі маркери, як oh (подив, підхоплення 
ініціативи співрозмовника), well (підсумок вищесказаного).  
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7. Серед невербальних засобів кінесика посідає провідне місце в 
повчальному дискурсі. Частка таких виявів у моралістичному дискурсі складає    
53 % з боку адресанта та 63 % з боку адресата (look hard at sb, stare at sb, an 
impassive face, pull down one’s finger, laugh, smile, shake head, face sb, nod, etc.). На 
другому місці просодичні вияви – 32 % і 25 % відповідно (pause, say softly, shout, 
etc.). У повчальному інструктивному дискурсі кінесичні невербальні засоби ще 
більш поширені – 69 % з боку адресанта і 57 % з боку адресата (look at sb/sth, 
laugh, nod, shake head, etc.). У повчальному фатичному дискурсі виявлено 
домінування цих двох систем кодування: кінесика складає 69 % (адресант і 
адресат) (grin, laugh, smile, giggle, etc.), а просодика (whisper, grumble, etc.) – 17 % 
(адресант) і 15 % (адресат) від усіх невербальних виявів. 

Перспективи дослідження вбачаємо в аналізі лінгвокультурних та гендерних 
особливостей повчального дискурсу, залученні останніх досягнень 
лінгвоконцептології (визначення концептуальних метафор у повчальному 
дискурсі), розширенні спектра соціальних характеристик, що підлягають аналізу 
(вік, професія, соціальне походження).       
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Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 
спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний університет. –  
Запоріжжя, 2018. 

У дисертації розглянуто повчальний дискурс як комунікативний 
цілеспрямований вплив на адресата в комплексі його лінгвальних та 
екстралінгвальних характеристик. Проведено параметризацію повчального 
дискурсу, яка дозволила виділити його види – моралістичний, інструктивний і 
фатичний з подальшим розкриттям їх структурних і соціопрагматичних 
характеристик. 

Виявлено, що основними прагматичними складниками повчального 
моралістичного дискурсу є аксіологічний і персуазивний компоненти, а статусно-
рольові відмінності комунікантів постають соціальним складником. Структурна 
особливість повчального інструктивного дискурсу полягає в наявності логічних і 
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хронологічних секвенцій, прагматичним складником цього виду повчального 
дискурсу є асертивний характер висловлень, а соціальним – компетентність 
адресанта. У повчальному фатичному дискурсі спостерігаємо конвергенцію 
емотивної та фатичної мовних функцій. 

Окреслено стратегії й тактики повчального дискурсу, описано мовні засоби їх 
актуалізації, репертуар дискурсивних маркерів і їх функції, а також невербальні 
засоби підсилення повчального впливу. 

Ключові слова: соціопрагматика, повчальний дискурс, мораль, інструкція, 
фатика, стратегія, тактика, дискурсивний маркер, невербальна комунікація. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
Вецкур Т. А. Социопрагматические особенности поучительного дискурса 

(на материале англоязычной прозы второй половины XX – начала XXI 
столетия). – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский национальный 
университет. – Запорожье, 2018. 

В диссертации рассмотрен поучительный дискурс как коммуникативное 
целенаправленное воздействие на адресата в комплексе его лингвистических и 
экстралингвистических характеристик. Проведена параметризация поучительного 
дискурса, которая позволила выделить его виды – моралистический, инструктивный 
и фатический с дальнейшим рассмотрением их структурных и социопрагматических 
характеристик. 

Установлено, что главными прагматическими составляющими поучительного 
моралистического дискурса являются аксиологический и персуазивный 
компоненты, а статусно-ролевые различия коммуникантов выступают социальной 
составляющей. Структурная особенность поучительного инструктивного дискурса 
состоит в наличии логических и хронологических секвенций, прагматической 
составляющей этого вида поучительного дискурса является асертивный характер 
высказываний, а социальной – компетентность адресанта. В поучительном 
фатическом дискурсе наблюдается конвергенция эмотивной и фатический функций 
языка. 

Обозначены дискурсивные стратегии и тактики, описаны языковые средства их 
актуализации, репертуар дискурсивных маркеров и их функции, а также 
невербальные средства усиления поучительного воздействия.   

Ключевые слова: социопрагматика, поучительный дискурс, мораль, 
инструкция, фатика, стратегия, тактика, дискурсивный маркер, невербальная 
коммуникация. 
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SUMMARY 

Vetskur T. A. Sociopragmatic Peculiarities of Didactic Discourse (based on the  
English prose of the second half of the 20th – the beginning of the 21st century). – 
Manuscript. 

Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Speciality 10.02.04 – 
Germanic Languages. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2018. 

The dissertation deals with the didactic discourse as a communicative deliberate 
influence on the addressee investigated in the unity of its linguistic and extralinguistic 
features. The didactic discourse is analyzed according to the nine parameters: participants, 
chronology, goals, values, strategies, themes, types, precedent texts, and discourse 
formulae. As a result, the three distinctive discourse types are singled out – moralistic, 
instructive, and phatic. 

The didactic moralistic discourse is persuasive in nature; it is based on axiological 
principles and manifests participants’ status and role inequality. Persuasion and dominance 
are the two strategies which may be used by the addressor. Their respective tactics are: 
intensifying/downplaying for persuasion, and mockery, status manifestation and threat for 
dominance. It has been found that not only tactics can be combined within one discourse 
strategy, but also the strategies themselves. The combination of persuasion and dominance 
accounts for 9% of all didactic moralistic discourse fragments.    

 The didactic instructive discourse is sequential in nature, with chronological and 
logical sequences which can be both continued or interrupted. They give rise to the 
strategy of multiple instructions and its tactics – excessive instructions, modeled sequences 
and alternative instructions. Since the addressor’s expertise is undeniable, in most cases, 
two more strategies are registered: demonstration (by one’s own example, or by the 
addressee’s involvement in the action) and warning (negative consequences either 
generalized or targeted). In addition, the instructive discourse is highly assertive; the 
strategy of exerting pressure on the addressee (repeated instruction, soliciting a positive 
answer, and checking for understanding) is used. The combined strategies are more 
frequent in instructive discourse, making up 17 % of the total number of strategies used by 
the addressor. 

The didactic phatic discourse has all the formal characteristics of a regular didactic 
impact. Its function is quite different, though. It is to break the ice, keep communication 
going and establish a friendly and relaxed atmosphere. Two language functions converge 
in this type of discourse: phatic and emotive. The only discourse strategy, devalidization, 
aims at reducing the didactic influence and foregrounding the emotive function. This 
strategy has two tactics: creating paradox and switching discourse tenor.  

Further didactic discourse studies can be more interdisciplinary in character, for 
instance integrating culture or gender approaches as well as the latest findings in cognitive 
linguistics (Conceptual Metaphor Theory, Blending Theory). Another way is to steer 
towards sociolinguistics, analyzing age, occupation and background factors in greater 
detail. 

Key words: sociopragmatics, didactic discourse, moral, instruction, phatic 
communication, strategy, tactics, discourse marker, nonverbal communication. 
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