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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Розширення горизонтів філологічних пошуків у цифровому столітті 

зумовлене активізацією інформаційних технологій, які сприяли трансформації 

традиційних комунікативних тенденцій і генеруванню інноваційних, що 

реалізуються завдяки симбіозу вербальних, невербальних та паравербальних 

засобів у сучасному англомовному масмедійному просторі. З огляду на це 

виникає необхідність у переосмисленні усталених підходів, методів і методик 

розгляду всіх можливих складників комунікативної взаємодії, поясненні їх 

варіативної функційності шляхом залучення теоретико-методологічної бази нових 

лінгвістичних напрямів: мультимодальної лінгвістики та мультимодальної 

стилістики. Саме вони уможливлюють полівекторне обґрунтування структури, 

семантики, рівнево-ієрархічних відношень, зв’язків і прагматико-стилістичного 

потенціалу масмедійної комунікації. 

Закономірно, що науковий опис особливостей масмедійного комунікативного 

простору як мультимодального явища, в якому співіснують вербальні, невербальні 

та паравербальні засоби, потребує нових поглядів на функціонування писемного 

мовлення у прагматичному, соціокультурному і лінгвостилістичному вимірах. У 

зв’язку з цим особливої значущості набуває всебічне дослідження різних аспектів 

мультимодальності сучасного спілкування, яке реалізується в англомовному 

масмедійному комунікативному просторі внаслідок конвергенції різних модусів, 

дослідженню яких присвячені роботи вітчизняних і зарубіжних учених.  

Представники наукових шкіл, у фокусі наукових пошуків яких постає усне 

мовлення, здебільшого зосереджують увагу на аналізі супровідних характеристик 

комунікації: темпу, тембру, дотиків, поглядів, запахів, жестів, міміки обличчя 

тощо, розглядаючи їх у межах просодики, паралінгвістики, кінесики, окулесики, 

аускультації, гаптики, гастики, ольфакції, проксеміки, хронеміки і системології. 

Вони отримали докладне обґрунтування в розвідках І. Н. Горєлова, 

Г. В. Колшанського, М. Коццоліно, Г. Ю. Крейдліна, Л. І. Тараненко й ін. Усну 

інтеракцію, реалізовану писемними вербальними ресурсами, описано у працях 

вітчизняних науковців: Т. О. Анохіної, І. I. Сєрякової, Л. В. Солощук та ін.  

Проблеми взаємодії різних модусів в актуалізації комунікативного простору 

розглядають, зокрема, у площині віршованої графіки (Г. О. Винокур, 

Б. В. Томашевський), оформлення книг, використання шрифтів, залучення 

кольорів, декоративних елементів тощо (О. О. Реформатский), телебачення, 

кіно й реклами, семантика яких залежить від взаємодії зображення, звуку та 

накреслення знаків (В. В. Зірка, Н. В. Коломієць, І. Б. Морозова, Н. М. Трошина, 

І. М. Шукало, Т. В. Крутько, Н. В. Реконвальд, О. Є. Ткачук-Мірошниченко); ролі 

й функцій фотосвітлин у періодичних виданнях (М. Бугаєва); одягу як 

невербального компонента, який може “розповісти” про культуру, стереотипи, 
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цінності та реалії етносу (Р. Барт, П. Богатирьов); семіотичного представлення 

фільмів, коміксів, інформаційної графіки й музики (К. Серажим); мови тіла (М. 

Коццоліно). Диференційні ознаки писемного мовлення з урахуванням різних модусів 

висвітлено у працях багатьох науковців   (І. В. Арнольд, Л. М. Большиянова, 

Б. В. Валуєнко, Ю. Я. Герчук, C. Ф. Добкін, Г. В. Ейгер, Ю. А. Зацний, Т. М. 

Ніколаєва, Г. Т.  Костенко, В. В. Сазонов,                   О. О. Сидоров, 

К. Б. Шошніков, В. Л.  Юхт).  

Протягом тривалого часу мовознавці намагалися встановити взаємозалежність 

вербальних компонентів і зображень. Найбільш докладно цю проблему розглянуто в 

роботах Л. Бардіна, Дж. Беземера, А. О. Бернацької, Л. В. Головіної, К. Джевіт, 

С. Д. Зауербіера, В. О. Колеватова, Ю. В. Кнорозова, Ґ. Кресса, Т. ван Лівена, 

В. Ліма, С. Норріс, Д. Огілві, О. Ю. Сорокіна, Є. Ф. Тарасова, К. О’Халлоран.               

В останні роки у вітчизняному мовознавстві з’явилися праці, у полі досліджень 

яких перебувають вербальні, невербальні та паравербальні компоненти, реалізовані 

у логотипах (Л. Т. Кияк-Редькович), брендинзі (М. В. Каратаєва, І. Л. Білюк), 

казках (В. А. Єфименко, М. А. Карп), художньому дискурсі (О. В. Білецька, 

Л. І. Бєлєхова, О. С. Маріна, Н. Я. Град) та осмислені з урахуванням 

мультимодальних парадигм. 

Водночас, незважаючи на значну кількість розвідок, присвячених масмедійній 

царині, відкритим залишається питання про структурно-функційні, комунікативно-

прагматичні, лінгвостилістичні та соціокультурні аспекти взаємодії вербальних, 

невербальних і паравербальних засобів реалізації масмедійного простору, 

розв’язання якого потребує застосування методології нових напрямів лінгвістичних 

досліджень – мультимодальної лінгвістики та мультимодальної стилістики. 

Актуальність роботи зумовлена потребою теоретичного обґрунтування і 

практичної перевірки застосування нового мультимодального напряму досліджень 

сучасного англомовного гетерогенного масмедійного комунікативного простору, в 

якому співфункціонують вербальні, невербальні та паравербальні засоби. 

Використання обраних векторів як теоретико-методологічної основи дослідження 

дає змогу встановити структурно-функційні, комунікативно-прагматичні, 

лінгвостилістичні та соціокультурні виміри англомовного масмедійного 

комунікативного простору як багаторівневої складної системи. Важливість 

дослідження зумовлена також вимогами комунікативної практики, яка 

першочергово потребує встановлення закономірностей взаємодії низки мовних і 

позамовних чинників у процесах кодування й коректного декодування вербальної та 

невербальної інформації.  

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

виконане в межах комплексної науково-дослідної теми кафедри прикладної 

лінгвістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

“Функціонування мовних одиниць у когнітивно-дискурсивній парадигмі”, 
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затвердженої Вченою радою Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки (протокол № 9 від 02 березня 2011 р.). Тему дисертації 

затверджено Вченою радою Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки (протокол № 8 від 22 лютого 2018 р.) та уточнено Вченою 

радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

(протокол № 16 від 27 грудня 2018 р.). 

Мета роботи полягає у визначенні специфіки реалізації мультимодальності 

в англомовному масмедійному комунікативному просторі шляхом установлення 

закономірностей кореляції вербальних, невербальних і паравербальних складників 

крізь призму структурно-функційних, лінгвостилістичних, комунікативно-

прагматичних і соціокультурних параметрів, що потребує розв’язання таких 

завдань: 

• обґрунтувати категорійно-поняттєвий апарат мультимодальної лінгвістики 

та мультимодальної стилістики; 

• розробити методику й методологію дослідження мультимодальності 

англомовного масмедійного комунікативного простору; 

• схарактеризувати специфіку сучасного англомовного масмедійного 

комунікативного простору; 

• ідентифікувати та виокремити типи невербальних і паравербальних засобів 

в англомовному масмедійному комунікативному просторі; 

• встановити характер узаємодії вербальних, невербальних і паравербальних 

засобів в англомовному масмедійному комунікативному просторі та визначити 

їхні структурні й семантичні особливості; 

• виявити закономірності функціонування вербальних, невербальних і 

паравербальних компонентів на графічному, синтаксичному та текстовому 

рівнях і змоделювати найбільш типові способи їх сполучуваності; 

• визначити мультимодальні стилістичні прийоми, притаманні сучасному 

англомовному масмедійному комунікативному простору. 

Об’єкт дослідження – сучасний англомовний масмедійний комунікативний 

простір. 

Предмет дослідження – мультимодальність, реалізована шляхом 

сполучуваності кількох ресурсів (вербальних, невербальних, паравербальних) у 

структурно-семантичному, комунікативно-прагматичному, лінгвостилістичному, 

соціокультурному та функційному вимірах. 

Матеріалом дослідження обрано 32 000 британських й американських 

паперових та 500 сторінок електронних періодичних видань за 2000–2018 рр. 

(The Times, The Financial Times, USA Today, The Wall Street Journal, The Guardian, 

International Herald Tribune, Daily Mail, The Sunday Telegraph, The Daily 

Telegraph, The London Paper, The Independent, London Life, New York Times, Hello, 

People, The Sun, Time, Newsweek, The Economist, Business & Finance, How to Spend 
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Weekend тощо). У дисертації також використано Інтернет-ресурси:                    30 

веб-сайтів та 3 соціальних мережі (Facebook, Pinterest, Instagram). Загалом 

корпус ілюстративного матеріалу складає 1000 текстів і фрагментів, відібраних 

методом суцільної вибірки в сучасному англомовному масмедійному 

комунікативному просторі. 

Наукова новизна полягає у тому, що у роботі вперше обґрунтовано 

категорійно-поняттєвий апарат мультимодальної лінгвістики та мультимодальної 

стилістики; докладно висвітлено специфіку сучасного англомовного масмедійного 

комунікативного простору як завдяки використанню традиційних, так і внаслідок 

формування нових методів візуального синтаксису й графічної композиції, 

згенерованих на фундаментальних принципах мультимодальної, візуальної та 

графічної лінгвістик з урахуванням концепції мультимодальної грамотності. 

Започаткування таких парадигм уможливлює полівекторність розгляду писемної 

площини сучасного англомовного масмедійного комунікативного простору в 

контексті мультимодальної лінгвістики, які полягають у виявленні структурних 

особливостей, семантичного навантаження та функційного призначення 

невербальних і паравербальних компонентів, що слугують засобами реалізації 

мультимодальності. 

Проведений всебічний аналіз дав змогу виокремити нові типи графем, 

лексем та синтаксичних конструкцій, ідентифікувати різновиди сегментаційних 

і графічних процесів, непіктографічних і нефотографічних ресурсів та встановити 

роль шрифту й кольору у масмедійному середовищі. Вперше проаналізовано 

інфографічні ресурси та встановлено їх специфіку як інтегральних компонентів 

масмедійного простору. У роботі обґрунтовано й введено до наукового узусу 

поняття мультимодальна графема, мультимодальна лексема, мультимодальне 

речення; уточнено поняття мультимодальність, мультимодальний текст, модус, 

семіотичні ресурси, лінгвальна гра. На основі корпусу ілюстративного матеріалу 

вперше виокремлено та докладно висвітлено нові механізми породження й 

реалізації прийомів мультимодальної стилістики. 

Теоретико-методологічним підґрунтям дослідження слугують досягнення 

шкіл мультимодалістики, в яких виокремлено низку наукових парадигм 

(соціосеміотичну, системно-функційну, рецепційну), що уможливило генерування 

нових підходів до аналізу різних інформаційних блоків масмедійного простору 

(О. Є. Анісімова, К. Джевіт, Ґ Кресс, Т. ван Лівен, Ч. Форсевіль та ін.).                         

У роботі використано здобутки візуальної комунікації та графічної лінгвістики 

(Т. О. Амірова, Ф. Балхорн, Р. А. Кросланд, В. Р. Ренагель, Дж. Л. Трагер), 

паралінгвістики (І. Н. Горєлов, Г. В. Колшанський, Дж. Л. Трагер), комп’ютерної 

паралінгвістики (В. Бьорн Шуллер), невербальної семіотики (Г. Є. Крейдлін), 

соціальної та когнітивної семіотики і медіалінгвістики (Т. Г. Добросклонська, 

Д. Крістал). Вагомим опертям для виокремлення нових аспектів аналізу стали 
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праці Л. П. Амірі, А. Болдрі, А. Гіббонс, К. Джевіт, Є. В. Дзяковича, 

С. В. Ільясової, Ґ. Кресса, Т. ван Лівена, С. Норріс, Р. Пейдж, Л. Г. Фещенко, які 

дали змогу відповісти на питання про доцільність використання невербальних і 

паравербальних одиниць; їх роль у тексті, реченні, словосполученні, лексемі 

тощо; їх функційне призначення та рівень комунікативно-прагматичного 

потенціалу; структуру й семантику визначених одиниць; прагматичну 

спрямованість; способи (шляхи) трансформації комунікативних процесів та 

зміни у спілкуванні. Для наукового пошуку застосовано також напрацювання 

зарубіжних дослідників, зорієнтовані на два напрями аналізу мультимодального 

простору: системно-функційну візуальну граматику і теорію мультимодальної 

метафори (Дж. Беземер, К. Джевіт, Ґ. Кресс, В. Лім, К. О’Халлоран). Ураховано 

й найбільш релевантні критерії аналізу мультимодальної грамотності (Б. Стріт, 

Л. Ансвес). 

У роботі сформовано комплексну методику дослідження сучасного 

англомовного масмедійного комунікативного простору, що ґрунтується на 

використанні загальнонаукових, міждисциплінарних і конкретних наукових 

методів та прийомів. Для виявлення вербальних, невербальних і паравербальних 

компонентів, які функціонують у сучасному англомовному масмедійному 

комунікативному просторі, було використано метод суцільної вибірки. Методи 

індукції та дедукції дали змогу вивчити, проаналізувати й з’ясувати специфіку 

ресурсів та їх диференційні ознаки, а також складники виокремлених груп. На 

підставі методів аналізу й синтезу стало можливим виявлення структурних та 

семантичних особливостей невербальних і паравербальних засобів та їх 

функційного призначення, прагматичного навантаження й особливостей реалізації 

на графічному, морфологічному, лексичному і синтаксичному рівнях. Описовий 

метод слугував основою для аналізу й систематизації всіх одиниць, якими 

послуговуються в сучасному англомовному масмедійному комунікативному 

просторі, а також для формулювання висновків дослідження. Дистрибутивний 

аналіз використано для з’ясування оточення, в якому перебувають різні 

компоненти, та виокремлення можливих способів їх сполучуваності. Порівняльний 

аналіз застосовано для ідентифікації спільних і відмінних ознак симбіотичних 

анклавів загалом та невербальних й паравербальних компонентів зокрема. Завдяки 

цьому методу було ідентифіковано типи масмедійних мультимодальних текстів, 

синтаксичних конструкцій і лексем. Для з’ясування значень невербальних і 

паравербальних засобів застосовано контекстологічний метод. Апробовано 

новий метод графічної композиції, який уможливив вибір найбільш релевантної 

стратегії прочитання текстів із урахуванням критеріїв мультимодальної 

грамотності. Залучення методу візуального синтаксису дало змогу ідентифікувати 

типи мультимодальних синтаксичних конструкцій. Використання семантико-

стилістичного методу слугувало виокремленню стилістичних прийомів і технік, 
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реалізованих у масмедійному комунікативному просторі. Метод мультимодального 

рецепційного аналізу був спрямований на виявлення особливостей сприйняття 

комбінованих анклавів та можливих способів їх прочитання.   

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що ефективність 

реалізації семантичного навантаження та функційно-прагматичної ролі 

сучасного англомовного масмедійного комунікативного простору зумовлена 

його динамічністю й гетерогенністю, досягнутими комплексною взаємодією 

вербальних, невербальних і паравербальних компонентів як засобів реалізації 

мультимодальності.  

Наукову новизну одержаних результатів узагальнено в положеннях, 

винесених на захист: 

1. Мультимодальна лінгвістика та мультимодальна стилістика як універсальні 

галузі дослідження усного й писемного мовлення покликані полівекторно 

дослідити конвергенційні інтеракційні процеси, реалізовані шляхом використання 

вербальних, невербальних і паравербальних засобів у різножанрових площинах, 

незалежно від обраного каналу й середовища, в якому відбувається спілкування, 

цілей та учасників комунікативного акту. 

2. Формування сучасного англомовного мультимодального комунікативного 

простору забезпечується вербальними, невербальними та паравербальними 

засобами, які функціонують самостійно або симбіотично, утворюючи логічні, 

завершені, зв’язні й цілісні семіотично та семантично гетерогенні тексти.  

3. Прийом візуального синтаксису уможливлює ідентифікацію спектра 

ресурсів, які використовують для продукування мультимодальних речень, 

виявлення можливих способів сполучуваності вербальних, невербальних і 

паравербальних засобів; виокремлення типів мультимодальних речень, з’ясування 

їх значення та значень окремих складників, а також усіх одиниць, уживаних під 

час продукування.  

4. Прийом графічної композиції дає змогу простежити варіанти організації 

мас-медійного комунікативного простору загалом і текстів, які входять до нього, 

зокрема: установити взаємозв’язок і взаємозалежність складників, що належать 

до їх структури, а також виявити можливі шляхи їх прочитання і сполучення з 

урахуванням стратегій і тактик репрезентації матеріалу та концепції 

мультимодальної грамотності. 

5. Інфографічні мультимодальні конструкції складають значну частину 

англомовного масмедійного комунікативного простору, виконуючи такі функції: 

компресивну (економія засобів), інформативну, логічного структурування, 

упорядкування великих за обсягом текстів та унаочнення кількісних показників. 

6. В англомовному масмедійному комунікативному просторі функціонують 

комунікативно значущі та семантично місткі одиниці, а їх дешифрування залежить 

від рівня мультимодальної грамотності реципієнтів. Вибір семіотичних ресурсів 

зумовлений конкретною комунікативною ситуацією та її прагматичною 
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спрямованістю, а також відповідністю обраного компонента графічному, 

лексичному і текстовому рівням.  

7. Невербальні та паравербальні модуси можуть виконувати роль графем і 

лексем. У мультимодальних лексемах невербальні та паравербальні засоби 

заміщують від однієї до трьох вербальних графем, унаслідок чого лексеми 

набувають мультимодальних ознак. Найпоширенішими є випадки співфункційності 

графем і піктограм, графем і геометричних фігур, графем і візуальних компонентів, 

які можуть корелювати або не корелювати із семантикою лексеми. 

8. Іконічні елементи, що функціонують в масмедійному просторі, переважно 

не залежать від вербального складника та не мають вербального підпису-

пояснення. Такі одиниці слугують засобом акцентуації уваги та здебільшого 

виступають рівносильними у семантичному плані щодо вербального складника, 

полегшуючи процес декодування інформації. 

9. У мультимодальних масмедійних текстах ілюстративний компонент 

може бути як інтегральним, так і неінтегральним композиційним елементом, 

якому властиве таке функційне призначення: часткового або повного дублікатора 

вербального еквівалента, семантичного інтенсифікатора, засобу ідентифікації 

установ, контрадиктора вербального елемента та носія додаткового змісту, який 

має глибшу семантичну місткість, ніж власне вербальні компоненти. 

10. Частина масмедійного комунікативного простору постає у вигляді 

мультимодальних гомогенних синтаксичних конструкцій (що складаються з 

вербальних складників і знаків пунктуації або з невербальних складників, які 

належать до однієї знакової системи) та мультимодальних гетерогенних 

синтаксичних конструкцій (утворених шляхом поєднання різних знакових 

систем), в основі продукування яких знаходяться вербальні та невербальні засоби 

або ж винятково невербальні, які входять до різних систем.  

11. Невербальні та паравербальні засоби реалізації англомовного 

мультимодального комунікативного простору мають статус універсально або 

культурно маркованих, оскільки вони здатні відображати як загальноприйняті 

культурні цінності, так і специфічні британські й американські ціннісні орієнтири.  

12. Сучасному англомовному мультимодальному комунікативному простору 

притаманні такі прийоми і техніки лінгвальної гри: квотація, паренсесис, злиття, 

виправлення, вставки, поліваріантне прочитання, розчленування, шрифтове 

уподібнення предметам та процесам об’єктивної дійсності з подвійним 

дублюванням семантики, формотворча і змістотворча техніка, дублювання 

графічної експресії й змісту, закладеного у вербалізатор. 

Теоретичне значення  дослідження полягає в тому, що  результати дисертації 

становлять внесок у розвиток таких галузей мовознавства, зокрема його 

англомовної площини як мультимодальна лінгвістика, візуальна лінгвістика, 

мультимодальна стилістика шляхом розробки, уніфікації та стандартизації їх 

категорійно-поняттєвого апарату, у тому числі виокремленню нових методів до 
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дослідження сучасного англомовного мультимодального комунікативного 

простору. Формування методологічних засад комплексного дослідження 

специфіки організації англомовного масмедійного простору з застосуванням 

нових прийомів графічної композиції й візуального синтаксису слугують 

підґрунтям для розширення англомовної площини лінгвістики тексту, 

медіалінгвістики, прагмалінгвістики, комунікативної лінгвістики, міжкультурної 

комунікації.  

Положення й висновки дисертації сприятимуть стандартизації та уніфікації 

наукового узусу мультимодальної лінгвістики і мультимодальної стилістики 

шляхом поглиблення розуміння структурно-семантичного, прагматико-

стилістичного та функційного потенціалу невербальних і паравербальних засобів, 

реалізованих через низку функцій. Виявлені диференційні ознаки невербальних 

і паравербальних ресурсів як специфічних комунікативно-прагматичних 

компонентів дали змогу ідентифікувати нові механізми, прийоми й процеси, що 

розширило існуючі наукові парадигми стилістики та мультимодалістики. 

Висновки роботи набувають значущості в теорії мовної комунікації, 

соціолінгвістиці, прикладній лінгвістиці та культурі мовлення для проблем, 

пов’язаних із мультимодальною грамотністю. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості їх 

використання в навчальній та навчально-методичній роботі для викладання 

таких курсів у сфері англістики: основи теорії мовної комунікації та 

комунікативна лінгвістика (Розділ І “Теоретичні основи дослідження 

мультимодальності в англомовному масмедійному комунікативному просторі”), 

лінгвістика тексту (Розділ ІІІ “Засоби та способи реалізації мультимодальності в 

англомовному масмедійному комунікативному просторі”), психолінгвістика 

(Розділ V “Емотивно-експресивний потенціал і соціокультурна зумовленість 

мультимодальних стилістичних ресурсів в англомовному масмедійному 

комунікативному просторі”), а також при розробці і впровадженні дисциплін за 

вибором: графічної лінгвістики, мультимодальної лінгвістики, візуальної 

лінгвістики, мультимодальної стилістики, нейролінгвістичного програмування 

(Розділ ІV “Формування та рівні функціонування мультимодальних ресурсів в 

англомовному масмедійному комунікативному просторі”). Представлений 

матеріал розширює також емпіричну базу засобів писемної англомовної 

інтеракції та може бути використаний у писемному спілкуванні, під час 

підготовки словників, довідників та граматик, що містять перелік найбільш 

уживаних анклавів, до складу яких входять невербальні та паравербальні 

компоненти, а також глосаріїв, покликаних висвітлити перелік нових понять та 

уточнені дефініції існуючих, релевантних мультимодальним парадигмам. Крім 

того, здобутками можуть послуговуватися й фахівці з веб-дизайну, маркетологи 

й рекламодавці. 
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Апробацію теоретичних положень та результатів дисертації здійснено на 

36 наукових і науково-практичних конференціях, семінарах та круглих столах у 

тому числі: 

18 міжнародних, проведених в Україні: “Пріоритети романського і 

германського мовознавства” (Луцьк, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018); “Взаємодія 

етнічних і планованих мов у контексті Європейської інтеграції” (Луцьк, 2013); 

“Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість” (Острог, 2014, 2015); 

“Філологічна наука в інформаційному суспільстві” (Київ, 2014); “Актуальні 

проблеми термінознавства, романо-германської філології та перекладу” 

(Чернівці, 2014); “Мова як засіб міжкультурної комунікації” (Херсон, 2014); 

“Іноземна філологія у ХХІ столітті” (Запоріжжя, 2014); “Challenges of 

Psycholinguistics and Psychology of Language and Speech” (Луцьк 2015); “Мова як 

засіб міжкультурної комунікації” (Херсон, 2016); “Молода наука Волині: 

пріоритети та перспективи” (Луцьк, 2017); “Сучасні тенденції фонетичних 

досліджень” (Київ, 2018); “Іноземна філологія у ХХІ столітті» (Запоріжжя, 2018); 

“Мова. Суспільство. Культура” (Херсон, 2018); 

7 всеукраїнських наукових конференціях: “Горизонти прикладної лінгвістики 

та лінгвістичних технологій” (Київ, 2013); “Мова та література у полікультурному 

просторі” (Львів, 2014); “Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний 

аспект” (Харків, 2014); “Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і 

міжкультурної комунікації” (Івано-Франківськ, 2015); “Людина. Комп’ютер. 

Комунікація” (Львів, 2015); “Прикладна і корпусна лінгвістика: розроблення 

технологій нового покоління” (Київ, 2018); “Актуальні напрями сучасної 

лексикографії (до 95-ліття професора В. І. Перебийніс) (Луцьк, 2018)”; 

11 зарубіжних міжнародних конференціях: “Linguistics Beyond and Within” 

(Люблін, Польща, 2013, 2014); “Explorations in Lexico-Grammar Continuum” 

(Сосновец, Польща, 2014); “Brno Conference of English, American and Canadian 

Studies” (Брно, Чехія, 2015); “Metaphor in the Arts, Media and Communication” 

(Берлін, Німеччина, 2016); “International Conference on Sociolinguistics” (Будапешт, 

Угорщина, 2017, 2018); “Media Literacy in Foreign Language Education: Digital and 

Multimodal Perspectives” (Мюнхен, Німеччина, 2017); “Innowacje, Dialog, 

Wspolpraca” (Наленчув, Польща, 2017); “Multimodality – Moving Theory Forward” 

(Оденс, Данія, 2018), “Urgent Problems of Philology and Linguistics” (Будапешт, 

Угорщина, 2018). 

Результати дослідження апробовано під час вивчення навчальної 

дисципліни за вибором “Комунікативна лінгвістика”, яка викладається автором 

в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки. 

Публікації. Основні теоретичні положення й результати дисертаційного 

дослідження відображено в 55 публікаціях автора, у тому числі: 2 одноосібних 

монографіях, розділі зарубіжної колективної монографії, 33 статтях, з яких                  
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22 опубліковано у фахових виданнях України, 5 – у закордонних академічних 

виданнях, 2 статті – у виданнях, які не внесено до списку фахових, а також у 

19 тезах доповідей на наукових конференціях. Загальний обсяг публікацій із 

проблематики дослідження складає 39 др. арк. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів 

із висновками до них, загальних висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 635 сторінок, обсяг основного 

тексту – 370 сторінок. Бібліографія містить 1215 джерел, із них 715 позицій –  праці 

вітчизняних та зарубіжних авторів (363 – іноземними мовами), 500 позицій – 

джерела ілюстративного матеріалу.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, його об’єкт і предмет, 

сформульовано мету і завдання, окреслено теоретичну та практичну значущість 

роботи, її новизну, описано методологічний алгоритм, визначено положення, 

винесені на захист, подано інформацію про апробацію результатів, а також 

окреслено структуру дисертації. 

У першому розділі “Теоретичні основи дослідження мультимодальності 

в англомовному масмедійному комунікативному просторі” обґрунтовано 

специфіку усної та писемної комунікації в еволюційному вимірі з урахуванням 

диференційних ознак; виявлено особливості сучасного англомовного масмедійного 

комунікативного простору, зокрема його інтегральних складників, графічної 

композиції та компонентного наповнення; з’ясовано передумови формування 

сучасних мультимодальних парадигм, що базуються на функційності вербальних, 

невербальних і паравербальних ресурсів; окреслено категорійно-поняттєвий 

апарат мультимодальної лінгвістики та мультимодальної стилістики й виокремлено 

основні вектори аналізу. 

Враховуючи здобутки представників різних лінгвістичних шкіл у сфері 

комунікації (Т. А. Амірової, Й. Вахека, О. О. Волкова, І. Гельба, Д. Дірінгера, 

В. Істріна, Ф. Йоганесса, Л. Р. Зіндера, О. М. Кондратова, Ч. Лоукотки, 

Т. М. Ніколаєвої, М. Г. Різника, Р. Рубінштейна, І. В. Ситдикової), установлено 

ключові відмінності між усним і писемним мовленням, які полягають у тому, що: 

1) спонтанне усне мовлення переважно темпорально обмежене, швидкоминуче й 

актуальне лише протягом короткого періоду часу, оскільки зумовлене 

конкретною ситуацією та не продукується заздалегідь; беручи до уваги його 

рефлективність, адресант не може заздалегідь спрогнозувати все, що буде 

говорити, у той час, як під час писемного мовлення є можливість обрати необхідні 

ресурси і за потреби змінити написане; 2) усне мовлення – це своєрідний потік 

думок, членований на сегменти за допомогою пауз, додаткових ефектів якому 
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надають тональні, темпоральні та динамічні інтонаційні параметри; у писемній 

формі використовують знаки пунктуації та поділ висловлювання на окремі 

абзаци; 3) під час усної інтеракції співрозмовники підтримують візуальний 

контакт, тому можуть зрозуміти додатковий зміст, закладений у міміці та жестах; 

у писемному мовленні такі модуси відсутні (беремо до уваги письмові 

фрагменти, виконані винятково за допомогою традиційних слів із залученням 

знаків пунктуації); 4) в усному мовленні адресати зазвичай відомі, можуть 

знаходитися поруч з адресантом; у писемному мовленні вони лише прогнозовані. 

Аналіз англомовного масмедійного комунікативного середовища дає підстави 

виокремити низку диференційних ознак, зорієнтованих на опозиції усної та 

писемної форм спілкування. Якщо йдеться про періодичні видання або книги, на 

відміну від соціальних мереж та мобільних додатків, продуцент і реципієнт не 

мають прямого контакту. В усному ж мовленні адресант бачить адресата, 

змушений реагувати на його зауваження, враховувати міміку, яка свідчить 

наскільки зрозумілим/незрозумілим, актуальним/неактуальним є повідомлення. 

В усному мовленні продуцент зорієнтований на аудиторію, прогнозує її реакцію, 

установлює безпосередній контакт. Зрозумівши, що його мовлення з певних 

причин недоступне аудиторії, він може змінити тактику спілкування, обравши 

інші стратегії та засоби апеляції. У писемному тексті цього зробити неможливо, 

оскільки продуцент не бачить аудиторії і не може надати потрібних пояснень. 

Оприлюднений текст, написаний відповідно до норм певного жанру й стилю, 

унеможливлює будь-які модифікації і не передбачає реакції співрозмовника. 

Установлено, що під час усного та писемного спілкування продуцент має 

можливість супроводжувати мовлення додатковими невербальними та/або 

паравербальними засобами. Оскільки написане (надруковане) здатне певною 

мірою уподібнюватися сказаному, емоційний стан мовця можуть передати 

шрифти, додаткові невербальні компоненти (наприклад, англомовні смайли як 

утілення позитивних чи негативних емоцій комунікантів). Уважаємо, що сучасна 

англійська графіка – не просто оболонка, яка передає сказане усно в писемній 

формі, а й виразник тонкощів висловленого завдяки тому, що шрифт може 

“говорити”. Ураховуючи, що в паперових виданнях неможливо здійснити 

музичний або анімаційний супровід, важливу роль тут відведено графіці, яка 

реалізується у широкому спектрі невербальних і паравербальних ресурсів. 

З’яcовано, що найрадикальніших трансформацій усна та писемна форми 

спілкування зазнали у цифровому столітті внаслідок інтенсивного розвитку 

інформаційних технологій. Комп’ютерні інновації уможливили одночасний 

обмін повідомленнями з кількома співрозмовниками, інтегруючи усні та писемні 

висловлювання в одному комунікативному акті.  

Комунікативний простір формує широке коло каналів і засобів зв’язку, 

уживаних з метою здійснення інформаційного обміну між продуцентами та 
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реципієнтами задля задоволення комунікативних потреб і реалізації намірів. 

Англомовний комунікативний простір – це симбіоз вербальних і невербальних 

компонентів, сукупність яких має логічний зв’язний і цілісний комунікативно-

інтерактивний та семіотично гетерогенний мультимодальний характер. Сучасний 

англомовний масмедійний комунікативний простір об’єднує традиційні 

(телебачення, радіо, друкована періодика) та інноваційні (функціонують в 

Інтернет-площині: електронна пошта, онлайн-версії періодичних видань, 

соціальні мережі тощо) британські, американські, канадські, австралійські та 

новозеландські засоби масової комунікації, які дають змогу співрозмовникам 

миттєво обмінюватися інформацією, незалежно від часу та відстані, обираючи 

засоби і способи (ICQ, Skype, Viber, Whats App, QIP, Telegram Messenger, Google 

Hangouts, Facebook, Twitter, Tumblr, Google+, Instagram і Pinterest), які, на їхню 

думку, найбільш оптимально здатні задовольнити комунікативні потреби.  

Англомовний масмедійний комунікативний простір складається із 

різножанрових масмедійних текстів (Н. Г. Аветісян, А. Белл,  М. В. Володіна, 

Т. Г. Добросклонська, Дж. Домінік, О. О. Менджерицька, А. Болдрі, Р. Сколон, 

С. І. Сметаніна, Г. Я. Солганик, М. В. Хлопкова). Масмедійні мультимодальні 

тексти – це полісеміотичні утворення, сформовані шляхом поєднання 

принаймні двох типів гетерогенних ресурсів, які належать до різних семіотичних 

систем і призначені передавати різножанрову інформацію. Зауважимо, що значну 

частину сучасного англомовного масмедійного простору становить реклама. 

Відповідно до напрацювань лінгвістів (Д. Брандта, І. А. Гусейнової, В. В. Зірки, 

Т. Кейко, О. О. Ксензенко, Г. Кука, Н. М. Трошиної, Н. В. Чичеріної), можна 

стверджувати, що реклама має мультимодальний характер. Ключовою 

диференційною ознакою вважаємо її довільність, відхилення від усталених 

правил орфографії, синтаксичних і граматичних норм. Установлення бажаного 

контакту в англомовній рекламі відбувається за допомогою різних засобів 

вербальної, невербальної та паравербальної природи, які апелюють до органів 

чуття, активізують роботу мозку, впливаючи на дії та поведінку реципієнтів.  

Аналіз праць багатьох дослідників (А. М. Баранов, Л. Бардін, А. О. Бернацька, 

Л. М. Большиянова, Л. В. Головіна, О. В. Дзякович, Г. В. Ейгер, С. Д. Зауербіер, 

В. О. Колеватов, Ю. В. Кнорозов, І. Є. Клюканов, Ю. Д. Огілві, П. Б. Паршин, 

Б. О. Плотніков, О. Ю. Сорокін, Є. Ф. Тарасов, Л. Г. Фещенко, В. Л. Юхт) дає 

підстави поділяти всі ресурси несловесної природи на невербальні та паравербальні. 

До перших зараховуємо знаки пунктуації, діакритичні, типографічні й інші 

допоміжні знаки; цифри, математичні символи; ілюстрації (натюрморти, пейзажі, 

картини); карикатури, комікси; піктограми, логотипи й емблеми, карти, 

фотографії, смайли. До других – розміщення тексту на сторінці, міжрядковий 

інтервал, орієнтацію сторінки, поля, ширину тексту, позиціонування тексту, 

шрифт і колір, виправлення, підкреслення, вставки, закреслення, виділення, 
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зумисне злиття текстових компонентів без необхідної проміжної відстані. 

У сучасних зарубіжних лінгвістичних розвідках здебільшого використовують 

термін мультимодальність (T. ван Лівен, Ґ. Кресс), хоча вітчизняні дослідники 

надають перевагу терміну полікодовість (А. В. Гривко,  Д. М. Добровольська, 

І. М. Колегаєва, Ю. В. Кононець, М. О. Кузнецова, В. В. Марченко, 

Л. П. Солдатова, О. В. Сподарик, Р. С. Помірко, М. Г. Швецова, І. С. Шевченко), 

рідше – креолізованість (М. В. Каратаєва, І. Л. Білюк), арґументуючи це тим, що 

мультимодальність передбачає активізацію декількох модальностей, а для 

полікодовості характерна одна (зорова) модальність; більше того, модальність у 

лінгвістиці має інші значення, що призводить до небажаної полісемії. 

Наполягаємо на доцільності використання першого терміну, оскільки необхідно 

уніфікувати категорійно-понятійний апарат, що дозволить уникнути 

термінологічного нагромадження та враховувати специфіку англомовного 

матеріалу дослідження.   

Перші фундаментальні праці (Дж. Беземер, К. Джевіт, С. Норріс, 

М. А. К. Халлідей), у яких вжито термін мультимодальність, датовані кінцем 

1990-х рр. Це зумовлено потребою формування нового напряму лінгвістичних 

досліджень і створення центрів, у межах яких відбувалися конференції, семінари, 

круглі столи, симпозіуми міжнародного рівня. Наукова дискусія дозволила 

досягти одностайності щодо вибору терміна на позначення симбіотичних 

ресурсів – мультимодальність.  

Термін мультимодальність трактуємо як “парасольковий”, оскільки він 

охоплює сфери усного та писемного мовлення. Мультимодальність – лінгвістична 

дво- або мультимодусна перцептивна категорія, якій притаманне використання 

кількох семіотичних ресурсів, однак характерна принаймні одна модальність. 

Водночас мультимодальністю називають також співіснування різних за природою 

ресурсів, що належать до щонайменше двох систем, використаних під час 

комунікативних актів. Говорячи про усне мовлення, маємо на увазі мовні засоби 

як окрему систему знаків та їхні додаткові характеристики, наприклад, голосові 

й тактильні параметри (тон, темп, тембр), жести й міміку, просторові та часові 

характеристики, що набувають значення в комунікативному акті. У межах 

писемного мовлення крім вербальних графічних ресурсів використовують 

різнотипні зображення, ураховують розміщення елементів на сторінці, розмір, 

позиціонування тексту, колір, шрифтові варіації тощо. 

Завдання мультимодальної лінгвістики та мультимодальної стилістики – 

полівекторно досліджувати конвергенційні інтеракційні процеси, реалізовані в 

результаті використання вербальних, невербальних і паравербальних засобів у 

різножанрових площинах незалежно від обраного каналу та середовища. Об’єкт 

вивчення обох галузей – симбіоз вербальних, невербальних і паравербальних 

засобів, які співіснують в певному середовищі. Предметом аналізу 
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мультимодальної лінгвістики в усному мовленні є різноманітні комунікативні 

акти з урахуванням темпу, тембру мовця, просторових і часових характеристик 

та інших екстралінгвальних факторів. Предмет дослідження мультимодальної 

лінгвістики у писемному мовленні – структурно-функційні, комунікативно-

прагматичні та соціокультурні особливості вербальних, невербальних і 

паравербальних компонентів. Предмет дослідження мультимодальної стилістики – 

прийоми, техніки та механізми продукування стилістичних засобів, у тому числі 

й лінгвальної гри на основі графічних компонентів, які є невід’ємними 

складниками того чи того простору (багатогранне маніпулювання засобами 

графіки, зумовлене використанням вербальних, невербальних і паравербальних 

компонентів, що мають нетипову репрезентацію). 

Аналізуючи сучасний англомовний масмедійний комунікативний простір, 

вважаємо за доцільне запропонувати уточнення таких дефініцій:  

модус – певний набір засобів, що належать до однієї системи та здатний 

передавати значення, сполучаючись при цьому як з одиницями “своєї” системи, 

так і, за потреби, з тими, що належать до інших систем. Окремими групами 

модусів є вербальні одиниці, цифри, знаки пунктуації, фотосвітлини, піктограми 

тощо; 

модальна сумісність – можливість семіотичних ресурсів сполучатися між 

собою і в плані вираження, і в плані змісту;  

семіотичні ресурси – інформативно місткі та семантично значущі гетерогенні 

комунікативні компоненти, які використовують під час усного і писемного 

мовлення (зображення, світлини, піктограми, жести, міміка обличчя тощо).  

У другому розділі “Методологія та методика дослідження 

мультимодальності у сучасному англомовному масмедійному комунікативному 

просторі” зосереджено увагу на теоретичних передумовах, що слугували основою 

формування методів, релевантних для вивчення вербальних, невербальних і 

паравербальних компонентів в усному та писемному спілкуванні; описано 

специфіку методів і прийомів та вмотивовано їх залучення під час роботи над 

симбіотичними анклавами; побудовано алгоритм, що уможливив покрокове 

вирішення поставлених завдань і досягнення мети роботи. 

Підґрунтям для дослідження сучасного англомовного масмедійного 

комунікативного простору стала теоретико-методологічна база паралінгвістики, 

графічної лінгвістики, візуальної лінгвістики, концепції мультимодальної 

грамотності. З’ясовано, що під час розгляду тих чи тих аспектів мультимодальності 

вчені послуговуються системно-функційним, соціально-семіотичним, 

конверсаційним, геосеміотичним, мультимодальним (інтер)акційним, 

мультимодальним етнографічним, мультимодальним корпусним і 

мультимодальним рецепційним методами аналізу. Корпус ілюстративного 

матеріалу слугував поштовхом для створення нових методів – візуального 

синтаксису та графічної композиції, що дають змогу повніше розкрити особливості 
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мультимодальності сучасного англомовного масмедійного комунікативного 

простору. Метод візуального синтаксису уможливлює ідентифікацію спектра 

ресурсів, використаних для продукування мультимодальних речень; виявлення 

способів сполучуваності вербальних, невербальних і паравербальних засобів; 

виокремлення типів мультимодальних речень і з’ясування їх семантики загалом 

та окремих складників зокрема. Завдяки цьому методу на основі запропонованих 

нами критеріїв було виділено найбільш поширені типи одиниць і встановлено їх 

значення.  

Метод графічної композиції дає змогу простежити варіанти побудови й 

організації масмедійного комунікативного простору і текстів, які належать до 

нього; встановити взаємозв’язок і взаємозалежність складників, а також виявити 

можливі шляхи їх прочитання і сполучення з урахуванням стратегій і тактик 

репрезентації матеріалу та концепції мультимодальної грамотності. Саме цей 

метод вважаємо найбільш продуктивним для вивчення інфографічних ресурсів і 

текстових конструкцій зі складними локаційними схемами.  

У дисертації розроблено алгоритм дослідження сучасного англомовного 

масмедійного комунікативного простору й обґрунтовано доцільність використання 

системної методики, зорієнтованої на покрокове емпіричне виявлення взаємодії 

вербальних, невербальних і паравербальних засобів. Методика містить кілька 

взаємопов’язаних етапів. Так, на першому етапі шляхом використання методу 

суцільної вибірки було сформовано корпус ілюстративного матеріалу. На 

другому етапі, спираючись на описовий метод та методи індукції, дедукції, 

аналізу й синтезу, було проаналізовано виявлені засоби, здійснено інвентаризацію 

та систематизацію невербальних і паравербальних компонентів.  

На третьому етапі застосовано метод дистрибутивного аналізу, який 

уможливив формування найбільш частотних оточень мультимодальних графем і 

лексем, що функціонують в англомовному масмедійному комунікативному 

просторі. Четвертий етап зорієнтований на ідентифікацію функційного 

призначення та визначення ролей невербальних і паравербальних засобів із 

розкриттям їх значень, можливих сполучуваностей та врахуванням соціальних 

параметрів. На цьому етапі було застосовано соціо-семіотичний і системно-

функційний методи.  

Використання геосеміотичного підходу на п’ятому етапі дало змогу 

докладно проаналізувати ілюстративні компоненти невербальної природи, 

виявивши їх взаємозв’язок і взаємозалежність із вербальними одиницями, зокрема, 

було встановлено специфіку спілкування у соціальних мережах. На шостому 

етапі досліджено сприйняття комбінованих вербально-невербальних і 

вербально-паравербальних засобів на основі мультимодального рецепційного 

аналізу. В основі сьомого етапу лежать порівняльний і контекстологічний 

методи, які уможливили ідентифікацію спільних та відмінних ознак 

невербальних і паравербальних компонентів, мультимодальних графем, лексем і 
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синтаксичних конструкцій; дали змогу з’ясувати значення аналізованих 

компонентів. Саме на цьому етапі було залучено нові методи – графічної 

композиції та візуального синтаксису. 

На восьмому етапі нам вдалося за допомогою семантико-стилістичного 

аналізу ідентифікувати нові прийоми лінгвальної гри, характерні для англомовного 

масмедійного комунікативного простору (дефіксація, квотація, паренсесис, злиття, 

виправлення, вставки). Використання мультимодального корпусного підходу на 

останньому етапі дало змогу перевірити запропоновану гіпотезу дослідження та 

зробити певні узагальнення щодо функційності невербальних і паравербальних 

засобів на основі обраного корпусу ілюстративного матеріалу. 

У третьому розділі “Засоби та способи реалізації мультимодальності в 

англомовному масмедійному комунікативному просторі” докладно описано 

виокремлені групи засобів: сегментація тексту та графічні процеси; шрифт і 

колір; непіктографічні та нефотографічні елементи; іконічні елементи (зображення); 

інфографіка; висвітлено можливі способи сполучуваності вербальних, 

невербальних і паравербальних одиниць; установлено їх взаємозв’язок , 

взаємозалежність та відведені їм ролі; здійснено ідентифікацію їх структури, 

семантики та можливих функцій, які розкривають причини їх використання та 

спектр можливостей.  

Аналіз періодики засвідчив, що сучасним англомовним масмедіа притаманні 

власні традиції графічної організації інформації. В усіх виданнях є набори 

графічних маркерів, характерні для того чи того ЗМІ та й для всього англомовного 

масмедійного комунікативного простору. Результати емпіричного дослідження 

особливостей функційності англомовного масмедійного комунікативного простору, 

пов’язаних зі специфікою структурної побудови та графічної презентації 

мультимодальних текстів дали змогу підвердити, що сучасним масмедійним 

текстам властиві такі різновиди сегментаційних і графічних процесів: розміщення 

матеріалу, інтервал, загальна орієнтація сторінки, форматування, позиціонування, 

виправлення, підкреслення, вставки, закреслення, виділення та зумисне злиття 

компонентів. У проаналізованому корпусі ідентифіковано різні інтервали та 

способи розміщення матеріалу. Для висвітлення подій суспільно-політичного 

характеру здебільшого використовують традиційні схеми, дотримуючись 

установлених норм форматування. У рекламі не існує чітких локативних 

послідовностей та інтервальних відступів, тому таким блокам властива довільна 

репрезентація. 

В англомовному масмедійному комунікативному просторі виявлено чотири 

типи позиціонування тексту: горизонтальне, вертикальне, діагональне та 

довільне. Останній варіант уможливлює довільне продукування текстів або їх 

фрагментів із метою максимального уподібнення до живих або неживих 

предметів та об’єктів дійсності, що дозволяє максимально наблизити читача до 

реальності репрезентованого (рис. 1). 
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Рис. 1 [Coloflot. 2017] 

Шрифтові та кольорові варіації – це потужні маніпулятивні ресурси, які 

здатні модифікувати графеми, лексеми, синтаксичні конструкції й тексти, надаючи 

їм бажаного значення. Шрифт виконує конкретизувальну, узагальнювальну, 

ідентифікувальну та змістовидільну функції. Ключовими параметрами шрифту і 

кольору вважаємо цілісність, композиційну сумісність або несумісність. Шрифт і 

колір дають змогу ідентифікувати єдність і суперечність стилю, форми, змісту та 

гармонійність або негармонійність репрезентації. Зв’язок гарнітури зі змістом 

(рис. 2), пропорційність чи непропорційність елементів та відповідність гарнітури 

змісту є додатковими критеріями, що сприяють ідентифікації семантичного 

навантаження повідомлення. 
 

                                      

Рис. 2 [Regenold S. Bicycle Made of Word. 2017]             Рис. 3 [Financial News. 2018] 

До непіктографічних і нефотографічних елементів відносимо знаки пунктуації 

(рис. 3), діакритичні знаки, типографічні та інші допоміжні знаки, цифри, 

математичні символи і комбіновані абревіатури. Крім типових ролей, вони 

виконують й низку атипових, наприклад, дужки бувають різні за розмірами, 

формою (рис. 4–5) та кількісним складом і виконують такі функції: уточнювальну, 

лаконічну, дейктичну, змістово-розгалужувальну, атрактивну, змістовидільну, 

акцентування уваги, змістотворчу, структурувальну, компресивну, а також 

указують на ініціальну та фінальну частини тексту. 
 

                         

Рис. 4        Рис. 5 

[FT Weekend. 2010]    [The Economist. 2006] 

https://www.digitalvidya.com/blog/relaunch-of-britannia-good-day-made-a-significant-boost-in-its-perception-and-sales/
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Корпус ілюстративного матеріалу свідчить, що лапки мають неоднакові 

розміри, кількісне наповнення і структуру, слугують засобом графічної дублікації 

та інтенсифікації семантики тексту (повторне наголошення ключової ідеї тексту). 

Вони можуть виконувати ідентифікаційну функцію, вказуючи на окремі рубрики 

видань; подвійні непарні лапки здебільшого виконують функцію уточнення або 

додаткового пояснення з позитивною або негативною конотацією тощо.  

Установлено, що дефіси інтенсифікують зміст, слугують засобом мовної 

економії, уможливлюють лаконічність репрезентації матеріалу і дають змогу 

логічно представити виклад інформації, рекламуючи відповідний продукт. Дефіси 

сприяють уникненню деталізованого опису та виконують функцію компресії. 

Крапки також забезпечують лаконічність викладу, протиставлення однієї 

частини речення іншій, доповнюють зміст статей, слугують засобом привернення 

уваги, виконують функцію імпліцитності або експліцитності. Засобом компресії 

вважаємо амперсанд, який використовують замість слова and. Знак @ – 

поліфункційний, оскільки може бути замінником at, іноді and, або графеми а.  

Стрілки використовують як засоби: а) посилання на сайт, переходу на наступну 

сторінку або покликання на інформацію в наступному номері; б) структурування 

інформації; в) підсилення семантики вербальних засобів; г) ідентифікації початку 

тексту; ґ) вказівки на завершення цитати; д) дублікації семантики вербальних 

засобів тощо. 

Математичні знаки також вважаємо ресурсами, які встановлюють певні 

рівності між лексемами та словосполученнями. В англомовному масмедійному 

комунікативному просторі цифри використовують замість лексем, графем і 

морфем, компресуючи кількість залучених графічних елементів. 

Систему інфографічних компонентів складають діаграми (кругові, стовпчасті, 

лінійні, графіки), схеми й таблиці, сформовані виключно невербальними засобами, 

або у поєднанні із вербальними. Виявлено різні способи їхньої сполучуваності, 

репрезентації та функційного призначення, зокрема явище симбіозу інфографічних 

ресурсів, які унаочнюють вербальний складник; інфографічний і вербальний 

складники, що разом із невербальними компонентами додатково розкривають 

зміст тексту; інфографічний компонент, який супроводжує інші графічні 

складники. 

До спектру іконічних елементів уходять різнотипні та різножанрові ілюстрації 

(натюрморти, пейзажі, картини, малюнки), карикатури, комікси й інші 

нефотографічні ілюстрації, піктограми (знакові, абстрактні, логотипні), 

логотипи та емблеми, карти, фотографії та смайли. Ілюстрації залежать або не 

залежать від вербального складника; можуть містити або не містить вербальний 

підпис-пояснення; здатні слугувати засобом привернення (акцентуації) або 

відвернення уваги; бути рівносильним або нерівносильним у семантичному 



19 

плані щодо вербального складника; полегшувати чи ускладнювати процес 

декодування повідомлення. 

У мультимодальних масмедійних текстах ілюстративний компонент може: 

виступати інтегральним або неінтегральним композиційним елементом, будучи 

при цьому головним або другорядним складником; виконувати роль повного або 

часткового дублікатора вербального еквівалента, цілком або до певної міри 

унаочнюючи словесний компонент; підсилювати зміст (семантичний 

інтенсифікатор); слугувати засобом ідентифікації (закладів, установ, брендів, 

торгових марок); виступати контрадиктором до вербального елемента; бути 

інкорпоратором, тобто нести додатковий зміст, маючи при цьому глибшу 

семантику, ніж власне вербальні засоби. 

У четвертому розділі “Формування та рівні функціонування 

мультимодальних ресурсів в англомовному масмедійному комунікативному 

просторі” встановлено причини використання та можливі способи 

сполучуваності невербальних і паравербальних ресурсів у графо-морфологічній, 

лексичній, синтаксичній та текстовій площинах; докладно окреслено їх 

структурні, семантичні та функційні особливості; висвітлено взаємозв’язок та 

взаємозалежність різних засобів, що утворюють велику кількість комбінацій і 

сприяють продукуванню конструктів, які за формою та змістом тяжіють до 

традиційних лексем, речень, текстів; уведено до наукового обігу нові поняття: 

мультимодальна лексема та мультимодальна графема, запропоновано їх 

визначення, виокремлено диференційні ознаки і типи.  

Проведений аналіз корпусу ілюстративного матеріалу засвідчує, що існує 

кілька типів лексем, які можна номінувати мультимодальними: лексеми-

зображення (смайли, емотикони, піктограми, цифри) та утворення за допомогою 

літер мультимодальних лексем, що не прописані в спеціальних офісних пакетах 

із залученням додаткових візуальних компонентів. У мультимодальних словах 

можуть заміщувати одну графему (рис. 6), дві (рис. 7) або три, внаслідок цього 

лексеми набувають мультимодальних ознак.  
 

    

    Рис. 6 [Emersons. 2018]    Рис. 7 [Emersons. 2018] 

У разі заміни одного елемента виокремлюємо такі комбінації: графеми і 

цифра (рис. 8); графеми і піктограма; графеми і геометричні фігури (рис. 9); 

графеми і візуальні компоненти, які відповідають семантиці лексеми; графеми і 
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візуальні компоненти, що не відповідають семантиці лексеми; графеми і 

візуальні компоненти, які відповідають семантиці лексеми, але іхній зміст 

значно ширший, тому не є точним еквівалентом вербальної лексеми. 
 

                

Рис. 8 [Pinoy Listing. 2018]           Рис. 9 [Deviant Art. 2018] 

Крім того, виявлено приклади, коли невербальними компонентами заміщено 

два елементи або один із частковою трансформацією іншого. Іноді невербальний 

знак замінює дві класичні кодифіковані графеми; один невербальний знак або 

математичний символ заміщує три букви (рис. 10–11); одну алфавітну графему 

замінено на два символи невербальної природи; дві алфавітні графеми замінено 

на дві графеми невербальної природи; виявлено також випадки накладання 

додаткового графічного елемента невербальної природи на слово; дві графеми 

замінено на цифру, межі якої розширено та додано додаткові елементи.  

     

       Рис. 10 [Ads of the World. 2018]            Рис. 11 [Ads of the World. 2018] 

Зафіксовано варіанти, коли лексема набуває мультимодальних ознак із огляду 

на входження до її складу візуальних зображальних складників (рис. 12–13) і 

зміни однієї з графем на цифру, яка дублює семантику всієї вербальної лексеми. 
 

                  

Рис. 12 [Logopond. 2018]    Рис. 13 [Amazon. 2018] 
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Виокремлено також низку мультимодальних слів, частини яких 

трансформовані: відокремлення частини графеми зі зміною або без зміни її 

частини; відокремлення частини графеми без будь-яких інших змін; заміна 

відокремлюваної частини графеми іншим елементом; зміна однієї з графем 

таким чином, що її межі розширюються й охоплюють усі інші графеми або кілька 

графем, які є частиною тієї ж лексеми; зміна однієї літери, межі якої зміщені на 

іншу (усі елементи інших збережено); трансформація графеми завдяки додаванню 

інших елементів (наприклад, стрілок); “випадання” частини графеми в межах 

одного слова і злиття окремих графем із сусідніми графемами, які містять 

аналогічні частини. Виділено також мультимодальні лексеми, для яких 

характерні графічні варіації, що створюють враження спецефектів (підкреслення, 

супроводження слова додатковими ефектами або графічними засобами, зміна 

кольору (виділення), трансформована локація усієї лексеми або її частини 

(нелінійна або виключно горизонтальна)). 

Таким чином, мультимодальною лексемою вважаємо одиницю, утворену 

шляхом поєднання вербальних графем і невербальної або невербальних графем. 

До мультимодальних лексем зараховуємо й ті, що мають винятково зображальний 

характер. Якщо під час продукування лексеми використано принаймні два різні 

модуси, то такі одиниці – мультимодальні.  

Зауважимо, що існують також мономодальні графеми, наприклад, цифри, 

які виконують роль лексем. Існування мономодальних слів свідчить про економію 

вербальних ресурсів. Один мономодальний резерв може замінити одну, дві або 

три алфавітні графеми. Частотними є випадки, коли семантика вербальної 

графеми підкріплена невербальним ресурсом з аналогічним значенням, що 

свідчить про своєрідне нашарування значень. У такий спосіб семантика одиниці 

підсилюється вдвічі. Іноді значення заміщуваного елементу нетотожне з 

семантикою заміщеного, тому семантика мультимодальної лексеми значно 

розширена. 

Матеріал дослідження доводить, що один модус може виконувати одночасно 

дві функції: бути замінником вербальних ресурсів і в такий спосіб набувати ознак 

повноцінної лексеми без графем вербальної природи; бути замінником частини 

графем і таким чином формувати мультимодальну лексему. 

Мультимодальні синтаксичні конструкції (мультимодальні речення 

(параречення)) поділяємо на мультимодальні гомогенні та мультимодальні 

гетерогенні. До першого типу відносимо ті, які складаються з вербальних 

складників і знаків пунктуації або з невербальних складників, що належать до 

однієї знакової системи. До другого типу зараховуємо ті, що утворені шляхом 

поєднання різних знакових систем (рис. 14–15). Їх формують вербальні та 

невербальні засоби, або ж виключно невербальні, утворені шляхом сполучення 

різних невербальних модусів. 
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Риc. 14 [Allstate. 2017]   Рис. 15 [Campaigns of the world. 2016] 

 

Гетерогенні конструкції об’єднуємо в чотири групи залежно від використання 

вербальних і невербальних модусів та додаткових спецефектів. Першу групу 

“Мультимодальні синтаксичні конструкції на основі вербального  модусу” 

формують сім типів: вербальні засоби і зображення (рис. 16); вербальні знаки і 

математичні символи; вербальні засоби і знаки пунктуації; вербальні засоби, 

зображення і декоративні елементи; вербальні засоби, знаки пунктуації, 

шрифтові варіації; вербальні засоби, цифри, шрифтові варіації; вербальні засоби, 

цифри, знаки пунктуації, шрифтові варіації.  

Другу групу “Мультимодальні синтаксичні конструкції на основі 

невербального модусу (модусів)” репрезентують чотири типи: зображення, 

вербальні засоби і математичні символи (рис. 17); зображення, вербальні засоби, 

піктограми й інші модуси; зображення, вербальні засоби, світлини і математичні 

символи; зображення, вербальні засоби і математичні символи та інші 

невербальні модуси.  

       

Рис. 16 [Allstate. 2017]            Рис. 17 [Allstate. 2017] 

Третю групу “Мультимодальні синтаксичні конструкції на основі вербального 

модусу з використанням спецефектів, що здатні трансформувати семантику” 

утворюють такі типи: вербальні засоби і закреслення; вербальні засоби і 

підкреслення; вербальні засоби (їх зворотне написання); вербальні засоби і риски; 

вербальні засоби (шрифтові варіації); вербальні засоби і стрілки; вербальні засоби 

й обрамлення. Четверта група “Мультимодальні синтаксичні конструкції на основі 

кількох невербальних модусів (без жодного вербального складника)” охоплює 

чотири типи: зображення, математичні знаки та знаки пунктуації; зображення та 
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знаки пунктуації; зображення та математичні знаки; різноманітні (різнотипні) 

зображення. 

Аналіз фактичного матеріалу дає підстави стверджувати, що новими 

тенденціями текстотворення є стратегія вербального розгалуження, коли 

повний зміст тексту розкривається за рахунок ілюстративних компонентів 

(тактика покрокового представлення інформації) (рис. 18); стратегія нашарування, 

коли частина тексту або невербального компонента накладається на інші 

складники (тактика дублювання та підсилення) (рис. 19); стратегія цілковитої 

взаємодії вербальних і невербальних складників (тактика залежності); стратегія 

обрамлення та схематичної послідовності обраних кроків, коли зміст розкривається 

покроково і саме читач обирає найбільш прийнятну для нього тенденцію 

ознайомлення з матеріалом (тактика покрокового представлення інформації). 
 

                      

Рис. 18 [The Economist. 2013]          Рис. 19 [Newsweek. 2002] 

У роботі запропоновано нові поняття: мультимодальна графема та 

мультимодальна лексема, які розширюють категорійно-поняттєвий апарат 

мультимодальної лінгвістики. Мультимодальна графема – це компонент 

лексеми, яку максимально уподібнюють алфавітній позначці шляхом заміни або 

надання їй специфічних ознак і можливостей за рахунок використання одного чи 

кількох невербальних або паравербальних ресурсів замість однієї одиниці 

алфавіту. Мультимодальна лексема формується шляхом сполучення алфавітних 

графем та будь-яких інших семіотичних ресурсів. 

П’ятий розділ “Емотивно-експресивний потенціал і соціокультурна 

зумовленість мультимодальних стилістичних ресурсів в англомовному 

масмедійному комунікативному просторі” присвячено дослідженню 

невербальних і паравербальних компонентів, які дають змогу виявити культурні 

цінності й орієнтири американських та британських спільнот, змалювати їхні 

портрети шляхом аналізу складників немовної природи; окреслити спектр засобів, 

які використовують співрозмовники у соціальних мережах; виявити їх семантичне 

навантаження та мотивацію; встановити найбільш поширені стилістичні прийоми, 
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що мають статус мультимодальних; уточнити відомі та запропонувати нові 

номінації, типи, дефініції.  

З огляду на те, що спектр невербальних засобів досить широкий, їхні 

потенційні можливості необмежені, як і кількість можливих варіацій і способів 

сполучуваності та шляхів впливу. Під час створення масмедійних повідомлень 

продуценти вдаються до особливих схем їхньої подачі, виділяючи яскраві та 

влучні одиниці на тлі звичного тексту. У відправника повідомлення з’являється 

можливість стисло й наочно висловити свої інтенції, думки, емоції, ставлення до 

певних подій або фактів через активізацію та синхронне залучення різних органів 

чуття реципієнтів. Важливим є також урахування соціальних та культурно-етнічних 

традицій і цінностей, які окреслюють процес кодування й декодування графічної 

інформації у ЗМІ. 

В англомовному масмедійному комунікативному просторі існує низка 

зображень, які слугують певними ідентифікаторами американського та 

британського народів (рис. 20–21). Невербальні компоненти, які віддзеркалюють 

американські цінності, реалії, стереотипи, настільки потужно укорінилися в 

соціумі, що не потребують додаткових пояснень. За кожним із них стоїть певна 

історія та події, внаслідок яких вони ввійшли до масмедійного середовища. 

Частина з них функціонує як карикатури, шаржі, замальовки, деякі репрезентують 

інформацію, що додатково розкриває зміст, доповнюючи статтю докладними 

відомостями. 
 

          

Рис. 20 [Newsweek. 2002]       Рис. 21 [The Economist. 2006] 

Досліджений в роботі широкий спектр засобів, якими послуговуються 

комуніканти в писемному мовленні, дає підстави визнати доцільним виокремлення 

нового напряму сучасного мовознавства – мультимодальної стилістики. Ця 

наука, на відміну від традиційної стилістики, дає змогу встановити семантичний і 

комунікативно-прагматичний потенціал графічних засобів, що функціонують у 

англомовному масмедійному просторі як самостійно, так і в поєднанні з 

вербальними складниками, тісно переплітаючись між собою.  
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Серед графічних поєднань виявлено такі різновиди: одному рисунку може 

відповідати а) одне слово, два і більше; б) одне чи кілька словосполучень; в) 

одне, два речення й більше. З’ясовано, що декодування графічної інформації 

відбувається по-різному залежно від комунікативно-когнітивного досвіду 

реципієнта. Графічна оповідь може, наприклад, перетворитися на лаконічну 

історію про життя і здобутки індивідів (рис. 22–23). Імовірно, що така оповідь 

буде деталізована за умови, якщо реципієнт матиме відповідні фонові знання й 

буде обізнаний із подробицями повідомлення. 
 

 

                                           

Рис. 22 [Pinterest. 2017]         Рис. 23 [Advertising Health. 2016]   

Серед прийомів лінгвальної гри, побудованої на основі шрифту, 

виокремлюємо такі: поліваріантне прочитання повідомлення за рахунок 

маніпулювання шрифтом і кольором (рис. 24); ситуативний прийом локації та 

прочитання; уподібнення форми і змісту (рис. 25); злиття; шрифтове уподібнення 

предметам і процесам об’єктивної дійсності з подвійним дублюванням 

семантики; формотворча та змістотворча техніки (рис. 26); дублювання 

графічної експресії та семантики, закладеної у вербалізатор; інтеграція у 

вербальну частину тексту невербальних компонентів, які можуть заміщувати 

одну чи кілька графем або цілу лексему. 

 

       

Рис. 24           Рис. 25     Рис. 26 [Pinterest. 2018] 

[Accounting & Business. 2007]    [Pinterest. 2017] 



26 

Найбільш уживаними прийомами мультимодальної стилістики є 

розчленування, (рис. 27), закреслення (рис. 28) виправлення, підкреслення 

(рис. 29) й вставки.  
 

          

Рис. 27   Рис. 28  [International Edition                 Рис. 29 

[Skagit Regional Health. 2017]        USA Today. 2010]               [Webneel. 2017] 

Не менш поширеними є й такі процеси: паренсесис, дефіксація й квотація. 

Паренсесис – це процес маніпулювання дужками, який полягає в зміні їхніх 

традиційних функцій і призначення. Процес дефіксації полягає в атиповому 

використанні дефіса, яке виходить за межі усталених норм. Дефіксація – це 

зумисний і заздалегідь спланований прийом лінгвальної гри, який має на меті 

розчленувати одну лексему щонайменше на дві частини задля того, щоб 

привернути увагу потенційного адресата до найважливішої його частини. 

Квотація (гра з лапками) передбачає варіювання лапками (їхніми розмірами та 

формою), що, відповідно, трансформує їх первинні функції. Для англійської 

мови характерні такі типи квотації: двохелементна подвійна квотація (традиційне 

використання подвійних лапок), одноелементна подвійна квотація (відкриття 

або закриття подвійних лапок), двохелементна одинична квотація (використання 

одиничних лапок – закриття й відкриття), одноелементна одинична квотація 

(використання одного з елементів одиничних лапок). Окремий тип – використання 

одиничних або подвійних лапок, розміщених поблизу, але не поруч із реченням 

або висловлюванням, які, очевидно, є його невід’ємною частиною.  

 

ВИСНОВКИ 

 

На основі теоретичного узагальнення відомих наукових знань і застосування 

нових підходів та методів мультимодальної лінгвістики до вивчення сучасного 

англомовного масмедійного комунікативного простору у дисертації здійснено 

інтегрований аналіз структурно-функційного, комунікативно-прагматичного, 

лінгвостилістичного та соціокультурного аспектів реалізації його мультимодальних 

ознак. У роботі під мультимодальністю розуміємо полікомпонентний симбіоз 

ресурсів вербальної й невербальної та/або паравербальної природи, який 

відповідає критеріям цілісності і зв’язності, покликаний донести структурно 

впорядковану й семантично значущу інформацію до потенційної аудиторії. 
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Установлено, що динамічність і гетерогенність англомовного масмедійного 

комунікативного простору забезпечується комплексною взаємодією вербальних, 

невербальних і паравербальних компонентів, які функціонують у традиційних 

(телебачення, радіо, друкована періодика) та в інноваційних (електронна пошта, 

скайп, телеграм, інстаграм, соціальні мережі, онлайн версії паперових газет і 

журналів тощо) масмедіа. 

Сучасний англомовний комунікативний простір постає як симбіоз вербальних і 

невербальних компонентів, сукупність яких має логічний зв’язний і цілісний 

комунікативно-інтерактивний та семіотично гетерогенний мультимодальний 

характер. В англомовному комунікативному просторі немає семантично 

ненавантажених одиниць. Усі модуси, незалежно від своєї природи, 

комунікативно-значущі, оскільки залучені до продукування семантики та здатні 

додавати позитивного чи негативного оцінного забарвлення лексемам, 

синтаксичним конструкціям і текстам, трансформуючи їхній зміст. 

Емпірична перевірка обґрунтованої нами парадигми мультимодальної 

лінгвістики як теоретико-методологічної основи для вивчення сучасного 

англомовного масмедійного комунікативного простору засвідчила її придатність 

виконувати роль ефективного методологічного інструментарію планування і 

виконання емпіричного дослідження із застосуванням нових підходів, методів і 

прийомів аналізу, серед яких уперше апробовано прийоми візуального синтаксису 

та графічної композиції. 

Доведено, що реалізацію мультимодальності забезпечують нові інформаційні 

продукти, які з’являються для задоволення комунікативних потреб користувачів. 

Унаслідок збільшення кількості програм, які підтримують усне й писемне 

спілкування, мультимодальність і вектори її аналізу набувають усе більшої 

поліаспектності.  

Розширення спектру засобів, які формують сучасний англомовний 

масмедійний комунікативний простір, зумовило потребу введення нових підходів 

до дослідження писемної комунікації в рамках мультимодальної лінгвістики. У 

роботі теоретично обґрунтовано і практично апробовано такі вектори аналізу 

масмедійного комунікативного простору: інвентаризація арсеналу засобів; 

визначення його структурно-семантичних, функційних і семантико-стилістичних 

особливостей; установлення специфіки їх функційності на графо-морфологічному, 

синтаксичному, лексичному і текстовому рівнях. 

Результати вивчення специфіки актуалізації складників масмедійного 

простору підтверджують доцільність уведення до наукового обігу нових понять 

мультимодальної лінгвістики: мультимодальна графема, мультимодальна лексема 

і мультимодальний текст. Мультимодальну графему визначено як компонент 

лексеми, яку максимально уподібнюють алфавітній позначці шляхом заміни або 

надавання їй специфічних ознак і можливостей за рахунок використання одного 
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чи кількох невербальних або паравербальних ресурсів замість однієї одиниці 

алфавіту. Мультимодальна лексема формується шляхом сполучення алфавітних 

графем та будь-яких інших семіотичних ресурсів. Мультимодальний текст 

трактуємо як мультимодальне утворення, сформоване шляхом сполучення 

принаймні двох типів різних ресурсів, які належать до різних семіотичних 

систем і призначені віддзеркалити різножанрову інформацію. 

Аналіз закономірностей побудови мультимодальних лексем, уживаних у 

масмедійному просторі, дав підстави виділити лексеми-зображення (смайли, 

емотикони, піктограми, цифри) та лексеми, утворені за допомогою літер, не 

прописаних у спеціальних графічних пакетах, та залучення додаткових 

візуальних компонентів.  

У лексемах заміщенню підлягає одна, дві або три графеми, унаслідок чого 

лексеми набувають мультимодальних ознак. З’ясовано, що у випадку заміни однієї 

алфавітної графеми в лексемах можлива ціла низка комбінацій. Установлено, що 

актуалізація англомовного масмедійного простору також зумовлена 

функційністю мультимодальних лексем, у яких невербальними компонентами 

заміщено два елементи або один із частковою трансформацією іншого.  

Вивчення емпіричного матеріалу дало змогу виявити нові лексеми 

мультимодального характеру, які трансформовані за допомогою відокремлення 

частини графеми зі зміною або без зміни її частини. Домінантна ознака 

англомовного масмедійного простору – функціонування мультимодальних 

лексем із графічними варіаціями, які створюють враження спецефектів: 

підкреслення, супроводження слова додатковими ефектами або графічними 

засобами, зміна кольору (виділення), трансформована локація всієї лексеми або 

її частини (нелінійна або виключно горизонтальна). 

Розгляд інфографіки як невід’ємного складника англомовного масмедійного 

простору дав підстави виокремити такі типи сполучуваності інфографічних 

ресурсів із вербальними складниками: вербальний текст, що має класичне 

лінійне розміщення на сторінці або поділ на кілька стовпців, які супроводжує 

діаграма (кругова, лінійна, гістограма тощо), схема, таблиця чи карта, що 

унаочнює частину викладеного матеріалу вербальним способом (із або без 

посилання у тексті на інфографіку); ключове семантичне навантаження або на 

інфографіці, або на вербальному тексті при можливому використанні й інших 

ілюстративних компонентів, які додатково розкривають зміст тексту; діаграмна 

інфографіка із залученням графічних спецефектів (закреслень, підкреслень, 

виправлень тощо); візуальна інфографіка з використанням додаткових графічних 

репрезентант (наприклад, схем); симбіоз інфографічних ресурсів і додаткових 

графічних компонентів (рисок, фігур, подібних до прямокутника, зображення 

тощо); пірамідальна діаграма як основна канва, комбінована з вербальним текстом; 
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гетерогенний поліграфічний синтез інфографічних семіотичних ресурсів та 

інших додаткових графічних компонентів. 

Аналіз особливостей функційності вербальних, невербальних і  

паравербальних ресурсів на текстовому рівні виявив дві загальні мультимодальні 

текстові моделі, притаманні англомовному масмедійному комунікативному 

простору: графічна та графічно-візуальна. Докладний розгляд дозволив виокремити 

такі різновиди мультимодальних графічних текстових моделей: вербально-

ідеографічна, вербально-діакритична, вербально-символьна та вербально-

типографічна. Мультимодальні графічно-візуальні моделі мають такі різновиди: 

вербально-візуальні (вербально-іконічні, вербально-ілюстративні, вербально-

фотографічні, вербально-піктографічні, вербально-символічні, вербально-

картографічні) та вербально-інфографічні (вербально-графічні, вербально-

діаграмні, вербально-схематичні, вербально-табличні).  

Доведено, що в межах масмедійного комунікативного простору 

актуалізуються типові мультимодальні синтаксичні конструкції, об’єднані нами 

за структурною ознакою в чотири групи: 1) мультимодальні синтаксичні 

конструкції на основі вербального модусу; 2) мультимодальні синтаксичні 

конструкції на основі невербального модусу (модусів); 3) мультимодальні 

синтаксичні конструкції, які містять вербальний модус з використанням 

спецефектів, що здатні трансформувати семантику; 4) мультимодальні синтаксичні 

конструкції, побудовані на основі декількох невербальних модусів (без жодного 

вербального складника).  

Встановлено, що лінгвальна гра як важливий складник сучасної англомовної 

реклами має кілька різновидів, притаманних саме англійській мові: шрифтова гра 

(капіталізація, підкреслення), гра з назвами й абревіатурами. Серед інших 

прийомів лінгвальної гри виокремлено дефіксацію, квотацію, паренсесис, 

злиття, виправлення, вставки. Комплексна взаємодія невербальних і 

паравербальних компонентів дає змогу створювати широкий спектр 

стилістичних прийомів, які забарвлюють монотонні тексти, надаючи їм різного 

ступеня емоційності.  

Серед прийомів лінгвальної гри на основі шрифту виокремено такі: 

поліваріантне прочитання за умови маніпулювання шрифтом і кольором; 

ситуативний прийом локації та прочитання; уподібнення форми та змісту; 

розчленування; шрифтове уподібнення предметам і процесам об’єктивної 

дійсності з подвійним дублюванням семантики; формотворча та змістотворча 

техніки; дублювання графічної експресії та змісту, закладеного у вербалізатор. 

Ефект лінгвальної гри може створюватися також за рахунок використання 

амбіграм. 

 

Розглянуті у роботі невербальні ресурси мають статус універсальних і 
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культурно маркованих, оскільки здатні відображати як загальноприйняті 

культурні цінності, так і специфічні британські й американські ціннісні 

орієнтири.  

Обґрунтовані у праці теоретико-методологічні засади, висунуті припущення 

та результати емпіричного дослідження слугуватимуть системним базисом для 

подальшої наукової розробки питань із вивчення масмедійного комунікативного 

простору на матеріалі одно- й різносистемних мов, поглиблення знань про 

маніпулятивний потенціал мультимодальних текстів різних жанрів та їхню 

сугестивну дію на реципієнта, встановлення специфіки впливу соціокультурних 

і психофізіологічних чинників на комплексну взаємодію вербальних, невербальних і 

паравербальних засобів масмедійної комунікації, а також дослідження 

когнітивного аспекту їхньої функційності під час породження та декодування 

мультимодальних повідомлень у різних типах дискурсів. Перспективними 

вважаємо подальші розвідки, спрямовані на вивчення теле- й радіосередовища 

як частини сучасного англомовного масмедійного комунікативного простору з 

метою ідентифікації спектру компонентів, які його наповнюють, визначення їх 

структурно-семантичних та прагматико-стилістичних особливостей. 
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Дисертацію присвячено дослідженню сучасного англомовного масмедійного 

комунікативного простору. На матеріалі корпусу ілюстративного матеріалу із 

урахуванням спільних характеристик виокремлено кілька груп ресурсів і 

процесів: сегментація тексту та графічні процеси; шрифт і колір; 

непіктографічні та нефотографічні елементи; іконічні елементи (зображення); 

інфографіка, які лежать в основі аналізу паперових та електронних періодичних 

видань, веб-сайтів і соціальних мереж та засвідчують мультимодальний характер 

масмедійного простору.  

Синтез класичних та інноваційних (графічної композиції та візуального 

синтаксису) методів і методик сприяв уточненню і розвитку мультимодальної 

лінгвістики, мультимодальної стилістики, започаткуванню нових векторів 

дослідження у структурно-функційній, комунікативно-прагматичній, 

лінгвостилістичній та соціокультурній площинах.   

Аналіз ілюстративного матеріалу дав підстави ввести до наукового 

лінгвістичного простору нові поняття і прийоми, породжені конвергентними 

процесами співіснування вербальних, невербальних та паравербальних засобів у 

сучасному англомовному масмедійному комунікативному просторі. У площині 

мультимодальної лінгвістики обґрунтовано та проілюстровано типи, специфіку 

мультимодальних лексем, синтаксичних конструкцій і текстових моделей, 

запропоновано їхні дефініції.  

Сукупність досліджуваних ресурсів сприяла виокремленню в межах 

мультимодальної стилістики явищ, найбільш характерних для англомовних 

масмедіа: паренсесиc, квотація, дефіксація, злиття, виправлення, вставки, 

поліваріантне прочитання за рахунок маніпулювання шрифтом і кольором; 

ситуативний прийом локації та прочитання; розчленування; шрифтове 

уподібнення предметам і процесам об’єктивної дійсності з подвійним 

дублюванням семантики; дублювання графічної експресії та змісту, закладеного 

у вербалізатор, кожен із яких докладно опрацьовано і теоретично осмислено. 

Ключові слова: мультимодальність, невербальний, паравербальний, 

візуальний, графічний, симбіоз, мультимодальна стилістика, мультимодальна 

лінгвістика, масмедійний простір. 
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Диссертация посвящена исследованию современного англоязычного 

массмедийного коммуникативного пространства. В корпусе иллюстративного 

материала на основании общих характеристик выделены несколько категорий 

ресурсов и процессов: сегментация текста и графические процессы; шрифт и 

цвет; непиктографические и нефотографические элементы; иконические элементы 

(изображения); инфографика. Указанные группы идентифицированы путем 

анализа бумажных и электронных периодических изданий, сайтов, социальных 

сетей и свидетельствуют о мультимодальном характере массмедийного 

пространства. Синтез классических, инновационных и введение новых 

(графическая композиция и визуальный синтаксис) методов способствовали 

уточнению и развитию мультимодальной лингвистики и мультимодальной 

стилистики, положивших начало разработки новых векторов исследования в 

структурно-функциональной, коммуникативно-прагматической, 

лингвостилистической и социокультурной плоскостях. 

Анализ иллюстративного материала сделал возможным интеграцию в 

научную лингвистическую среду новых понятий и приемов, порожденных 

конвергентными процессами сосуществования вербальных, невербальных и 

паравербальных средств в современном англоязычном массмедийном 

коммуникативном пространстве. В рамках мультимодальной лингвистики 

обоснованы и проиллюстрированы типы и специфика мультимодальных лексем, 

синтаксических конструкций и текстовых моделей, предложены их дефиниции. 

Совокупность исследуемых ресурсов способствовала выделению в пределах 

мультимодальной стилистики приемов и механизмов, которые являются наиболее 

характерными для англоязычных массмедиа: паренсесиcа, квотации, дефиксации, 

слияния, исправления, вставки, поливариантного прочтения за счет 

манипулирования шрифтом и цветом, ситуативного приема локации и 

прочтения, расчленения, шрифтового уподобления предметам и процессам 

объективной действительности с двойным дублированием семантики, 

дублирования графической экспрессии и смысла, заложенного в вербализатор. 

Каждое из перечисленных понятий подробно описано и теоретически 

обосновано. 

Ключевые слова: мультимодальность, невербальный, паравербальный, 

визуальный, графический, симбиоз, мультимодальная стилистика, 

мультимодальная лингвистика, массмедийное пространство. 
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This thesis focuses on multimodality in modern English-language mass-media 

written communication. It was possible to identify patterns of interaction between 

verbal, nonverbal and paraverbal components through the prism of structural and 

functional, communicative and pragmatic socio-stylistic and cultural parameters. 

In this research paper, the evolution of written communication is considered in 

detail, and the distinctive features of oral and written communication are illustrated, 

with particular attention devoted to the mass media. It is shown that a key component 

of the English-language mass-media communicative space consists of multimodal 

advertisements, which incorporate non-verbal and paraverbal resources along with 

verbal units. The analysis of these resources suggests a subdivision into groups on the 

basis of common criteria: text segmentation and graphic effects; non-typographic and 

non-photographic resources; iconic elements (images); and infographics. 

The usage of both classical and innovative methods and techniques has led to the 

emergence of totally new branches of linguistics, such as visual linguistics, multimodal 

linguistics, and multimodal stylistics. Within these branches, combined symbiotic 

enclaves (formed as a result of the combination of verbal, nonverbal and paraverbal 

resources) are the object of study. Each of these branches has its own clearly-defined 

subject of research in terms of certain paradigms underlying these scientific fields. 

Multimodal linguistics, an innovative branch of present-day linguistics, involves the 

multi-branch analysis of verbal and nonverbal combinations and paraverbal resources. In 

addition to classical approaches and methods including the descriptive, comparative, 

distributive, as well as those based on the content and the component validity of the 

results obtained, it is possible to develop innovative methods and techniques that are 

well adapted for the study of multimodal form-based communication and which satisfy 

the purpose of our research. Among these are ones involving method of graphic 

composition, method of visual syntactics, socio-semiotic and systemic functional, 

geosemiotic, multimodal (inter)actional analysis, multimodal ethnography, multimodal 

corpus analysis, and multimodal reception analysis. 

The research which we conducted made it possible to distinguish multimodal 

graphic and graphic/visual text patterns. Multimodal graphic linkages that could be 

mentioned are the following: verbal-ideographic, verbal-diacritic, verbal-symbolic, 

and verbal-typographic. The multimodal graphic-visual sections have been further 

subdivided into verbal-visual and verbal-infographic areas. The verbal-visual linkages 

include verbal-iconic, verbal-illustrative, verbal-photographic, verbal-pictorial, verbal-

symbolic, and verbal-cartographic. The verbal-infographic area can be divided into 

verbal-graphic, verbal-diagram, verbal-schematic, and verbal-tabular subsections. 

Visible evidence leads us to the conclusion that infographics is an integral element 

in the English-language mass media. We highlight several ways in which infographic 

resources may be used in conjunction with with verbal components. Some examples 

are the following: a verbal text having a classical linear arrangement on a page, or 
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divided into multiple columns accompanying a diagram (such as circular, linear, 

histogram), a chart, a table or a map that depicts a part of the content in a verbal manner. 

The key function of conveying meaning may be performed by either the infographic or 

the verbal text, and may also include the use of additional illustrative components that 

further reveal the content of the text or facilitate visualization of the verbal part; graphic 

infographics using graphic special effects of which verbal and nonverbal parts are 

reflected to the same extent; infographics whose main canvas is visual using additional 

graphic representations, such as diagrams; a synthesis of infographic resources and 

additional graphic components (such as lines, shapes similar to rectangles, and 

images); pyramidal diagrams (acting as the main canvas) combined with verbal text; 

heterogeneous polygraph synthesis of infographic semiotic resources and other 

additional graphic components. 

After studying the most commonly-used patterns for combining verbal resources 

with those of a nonverbal or a paraverbal nature, we devised the following ten 

groupings of multimodal resources: letters plus pictograms; letters plus punctuation 

marks; letters plus numeric digits; letters plus a visual component (such as a heart); 

letters plus mathematical symbols; letters plus any other characters or symbols not 

listed above; and letters plus images that fully reflect the verbal word, but replace one 

of its letters. This breakdown also includes the transformation of individual letters by 

adding auxiliary components or by modifying the characteristics of the letters; devising 

metaphorical usages of multimodally manipulated letters; and adjusting the font 

characteristics of letters; the transformation (changing an ordinary letter into something 

else) of a letter with the addition of supplementary components or modifications of 

letters; metaphorical letters; introducing diverse fonts in the letters within a single 

word. 

Multimodal syntactic constructions may be divided into several groups. Seven 

types of multimodal syntactic constructions based on verbal modes have been 

identified. They comprise the following sub-types: verbal structures plus images; 

verbal signs plus mathematical symbols; verbal means plus punctuation marks; verbal 

structures plus images and decorative elements; verbal structures plus punctuation 

marks, with possible font variations; verbal structures plus numbers, with possible font 

variations; verbal structures plus both numbers and punctuation marks, with possible 

font variations. Multimodal syntactic constructions based on non-verbal modes include 

combinations of the following four types: images, verbal structures and mathematical 

symbols; images, verbal structures, icons, sometimes subject to diverse modifications; 

images, verbal structures, photographs and mathematical symbols; images, verbal 

structures along with mathematical symbols, sometimes affected by other non-verbal 

strategies.  

Multimodal syntactic constructions based on verbal modus using special effects 

capable of transforming semantics may be broken down into the following types: 
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verbal means and strikeout characters; verbal means and underscores; verbal means 

plus dashes or hyphens); verbal structures with font variations; verbal devices plus 

arrows; and verbal devices with framing. Multimodal syntactic constructions based on 

several nonverbal moduses (without any verbal constituent) include four types: images, 

mathematical signs and punctuation marks; images and punctuation marks; images and 

mathematical signs; and various (multi-type) images. 

Mention should also be made of linguistic play as a device within multimodal 

stylistics. Reviewing the various areas discussed with respect to multimodality in 

English-language media, we can make further reference to the non-traditional use of 

existing typographical components such as dashes, hyphens, parentheses and quotation 

marks; the introduction of graphic structures used for indicating corrections and 

insertions; and the use of processes such as font play and fusion.   

In addition, a number of innovative processes can be identified which colour the 

text emotively, such as multimodal metaphor, metonymy, and metaphtonymy. The 

exploration of the patterns used in combining these tools and techniques made it 

necessary to establish and then to clarify the boundaries of the relatively new scientific 

area of multimodal stylistics. This has major significance for the development of 

studies related to this field, and will also contribute to the process of developing 

techniques for facilitating multimodal literacy. 

Key words: multimodality, nonverbal, paraverbal, visual, graphic, symbiosis, 

multimodal literacy, multimodal stylistics, multimodal linguistics. 
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